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Sammanfattning 

 
Uppsatsens titel:  Enterprise 2.0 - En kvalitativ studie om hur ledarskap 

kan påverkas av Enterprise 2.0 – 
 
Uppsats nivå:    Kandidatuppsats – Företagsekonomi, Ledarskap  
 
Författare:    David Ingvarsson, Markus Rengman och Maria Verdin 
 
Handledare:    Jenny Ståhl 
 
Nyckelord:  Ledarskap, chefer, Enterprise 2.0, påverkan, 

kommunikation, empowerment och motivation  
 
Problemformulering:  Hur kan chefers ledarskap i tjänsteföretag påverkas av 

Enterprise 2.0? 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att skapa en ökad förståelse för 

hur chefer påverkas av implementering och användning 
av Enterprise 2.0. Vi undersöker om chefer som 
figurerar i organisationer där Enterprise 2.0 tillämpas 
har anpassat sitt ledarskap efter utvecklingen. Studien 
grundar sig därför på vilka ledarskapsförändringar som 
kan vara avgörande för att Enterprise 2.0 ska generera 
interna och externa konkurrensfördelar.  

 
Målgrupp: Vår studie riktar sig mot en målgrupp bestående av 

ledare som vill skapa en ökad förståelse för vad 
implementering av Enterprise 2.0 kräver utifrån ett 
ledarskapsperspektiv.  

  
Teoretisk referensram:  Vi har sammanställt tre delområden; kommunikation, 

empowerment och motivation. I tidigare forskning har 
vi funnit att områdena berör Enterprise 2.0 och 
ledarskap. I den teoretiska referensramen kombineras 
olika författare och teorier.     

 
Metod: Studien omfattar den kvalitativa metoden, där vi samlat 

in vårt empiriska material genom intervjuer.   
  

Resultat:  Vårt resultat är hur chefer vars företag arbetar 
framgångsrikt med Enterprise 2.0 har påverkats av 
implementeringen och definierat deras arbetssätt. 
Genom resultatet har vi skapat en förståelse för vilka 
ledaregenskaper som är av väsentlig betydelse för en 
framgångsrik implementering av Enterprise 2.0. 
Chefernas svar har varierat, eget ansvar och effektivitet 
genom tvåvägskommunikation är emellertid två faktorer 
som förekommit frekvent.            



   

Abstract 
 
Title:    Enterprise 2.0 - A qualitative approach of how  

leadership can be affected by Enterprise 2.0 -  
Course: Bachelor dissertation - Business Administration, 

Leadership   
 
Authors:    David Ingvarsson, Markus Rengman and Maria Verdin 
 
Advisor:    Jenny Ståhl 
 
Keywords: Leadership, managers, Enterprise 2.0, impact, 

communication, empowerment and motivation     
 
Problem formulation:  How can managerial leadership in the service sector be 

affected by Enterprise 2.0? 
 
Purpose:  The purpose of this study is to create a better 

understanding of how managers are affected by the 
implementation and use of Enterprise 2.0. We examine 
whether managers who figures in organizations where 
Enterprise 2.0 applications, have adapted their 
leadership according to the development. The study is 
based on leadership changes that may be critical for 
Enterprise 2.0 to generate internal and external 
competitive advantages.  

 
Target group: Our study is addressed for leaders who want to create a 

better understanding of what implementation of 
Enterprise 2.0 requires from a leadership perspective. 

 
Theoretical perspectives:  We have compiled three subareas in our theoretical 

framework; communication, empowerment and 
motivation. In previous research, we found that each 
area affects Enterprise 2.0 and leadership. The 
theoretical framework combines different authors and 
theories. 

 
Methodology: The study includes a qualitative method, in which we 

collected our empirical data through interviews 
    

Result:  Our result is how managers, whose companies are 
working successfully with Enterprise 2.0, have been 
influenced by the implementation and defined their 
working methods. By the results we have created an 
understanding of leadership characteristics that are 
essential to a successful implementation of Enterprise 
2.0. The Managers' answer varied, nevertheless 
autonomy and efficiency by two-way communication 
are two factors that occurred frequently.  
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1. Inledning  
 

 
I denna inledande del av uppsatsen presenterar vi vår problembakgrund, 
problemdiskussion samt vårt syfte. Vidare presenterar vi även vår 
problemformulering.  

 
1.1 Problembakgrund 

 
Enligt McAfee (2009) är chefer den största avgörande faktorn för om implementering 
av ny teknik i organisationer blir succé eller misslyckande. McAfee (2009) diskuterar 
vidare hur organisationer, oberoende av dess storlek, struktur eller modernitet kan 
skapa konkurrensfördelar genom att använda sig av ny teknologi. McAfee (2009) 
menar dock att fördelarna inte uppstår av sig själv, cheferna måste engagera sig i 
övergången för att implementeringen av ny teknik skall bli framgångsrik. Bughin 
(2007) hävdar att dagens företag står inför en integrering av samarbetsbaserade 
teknologier och därigenom en modernare typ av kommunikationsmedel. Anledningen 
enligt Bughin (2007) är att företagen förväntar sig att tekniken ska skapa 
konkurrensfördelar, då den kollektiva intelligensen kan utnyttjas genom tekniken. 
Bughin (2007) menar att konkurrensfördelarna uppstår genom att samarbetet mot 
kund och den interna kommunikationen blir mer flexibel. Teknikens samlingsnamn 
benämns Web 2.0 och är en mer avancerad internetteknologi än föregångaren, där 
webbläsaren Netscape var en av de revolutionerande innovationerna (O'Reilly, 2007).  
Fokus är riktat på användarna samt deras interaktion och samarbete mellan varandra 
(Grabner-Kräuter, 2009). Begreppet Web 2.0 grundades på en konferens 2004 av 
Dale Dougherty och Tim O'Reilly, vilka hävdar att it-bubblan som sprack hösten 
2001 var genomslaget för den moderna tidens webanvändning (O’Reilly, 2007). I 
nuläget råder delade meningar över vad begreppet Web 2.0 innebär och dess 
definition (O'Reilly, 2007). En överskådlig förklaring är emellertid att Web 2.0 är ett 
samlingsnamn över olika medier och hjälpmedel som tillåter användarna att både 
hämta och dela information. Den väsentligaste delen med Web 2.0 är alltså ett nytt 
sätt att skapa tvåvägskommunikation. Exempel på medier enligt Burrus (2010) är 
Facebook, Twitter, Wikis men även RSS, som enligt O’Reilly (2007) är en teknik 
som tillåter någon att länka till en personlig internetsida där länken sedan uppdateras 
per automatik.  
 
Inom företagsvärlden benämns Web 2.0 som Enterprise 2.0, en definition som 
skapades av McAfee (2006). Enterprise 2.0 innebär en integrering och fokusering på 
intern och extern användning av Web 2.0 applikationer i företag (McAfee, 2006).  
Enligt en global McKinsey undersökning uppgav 75 procent av respondenterna att 
deras företag har investerat eller kommer att investera i Web 2.0-applikationer 
(Bughin & Manyika, 2007). Ytterligare undersökningar inom området genomförda av 
AIIM (Association for Information and Image Management) visar att implementering 
och förståelse för Enterprise 2.0 har fördubblats sedan början av 2008 (Miles, 2009). 
Genom resultaten i undersökningarna är det givet att Enterprise 2.0 har en stor 
betydelse för majoriteten av dagens företag. Miles (2009) menar dock att definitionen 
av Enterprise 2.0 inte är helt uppenbar i dagsläget. En del påstår att det skall ses som 
ett steg framåt i att förstärka företagets kommunikation. Andra påstår att det innefattar 
mycket mer, där tyngdpunkten ligger i att integrera samarbetsverktyg som bloggar, 
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Wikis, forum och RSS inom företaget (Miles, 2009). Vilka enligt Bates (2009) skall 
användas av ledaren för att implementera produktiva och positiva samspel i 
verksamhetens vardag, som ett sätt motivera personalen. McAfee 
(2009) definierar Enterprise 2.0 som:  
 
”Enterprise 2.0 is the use of emergent social software platforms by organizations in 
pursuit of their goals” (McAfee, 2009, s. 73). 
 
Vid en tidigare undersökning utförd av AIIM, svarade 69 procent att ökat samarbete 
var den drivande kraften bakom implementeringen (Frappaolo & Keldsen, 2008). 
Enligt Burrus (2010) är det ett stort problem att många företag anser att Enterprise 2.0 
kan leda till minskad kontroll över företagets informationsflöden. Något som även 
stärks utav Milne (2007) diskussion angående hur företag tidigare blivit motiverade 
av att hålla information för sig själva, då detta ansetts skapa konkurrensfördelar. 
Problematiken uppkommer när information som enbart är avsedd för internt bruk 
kommuniceras ut över Internet (Burrus, 2010). Andriole (2010) menar att Enterprise 
2.0 hämmas på grund av att vissa företag blockerar användningen av sociala nätverk. 
Enligt Andriole (2010) är anledningen ledarnas rädsla för att företagets produktivitet 
kan försämras då de anställda spenderar tid till icke arbetsrelaterade uppgifter. I detta 
fall avses Web 2.0 och därigenom har implementeringen av Enterprise 2.0 
misslyckats. Enligt Schneckenberg (2009) är interna maktkamper och centralisering 
det största hotet för en lyckad implementering. Schneckenberg (2009) menar därför 
att det finns ett stort samband mellan Enterprise 2.0 och empowerment, då syftet med 
applikationerna ofta är att främja förmågan för medarbetarna att arbeta och ta mer 
självständiga beslut. Burrus (2010) hävdar att trots tveksamheter till Enterprise 2.0 
kommer implementering att öka i takt med att ledare förstår värdet i att använda 
applikationerna i organisationen. Bates (2009) diskuterar hur ledare kan använda sig 
av både klassiska och nya motivationsmetoder för att få personalen att börja använda 
de nya applikationerna. Enligt McAfee (2009) kan människor som snabbt ser 
fördelarna och tar dem till sig, fungera som en hävstång i organisationer. McAfee 
(2009) menar att om personerna dessutom är respekterade i organisationen ökar 
chansen för acceptans bland både ledare och medarbetare.       
  
Enligt Schneckenberg (2009) har begreppet Web 2.0 och företags införande av 
tekniken (Enterprise 2.0) en stor potential att öka ett företags prestation på lång sikt. 
Ett villkor är dock att Enterprise 2.0 antas som ett informationsverktyg av de anställda 
och skapar en lärande arbetsmiljö genom tvåvägskommunikation (Schneckenberg, 
2009). Den höga acceptansen för tekniken indikerar en utmaning som de flesta ledare 
står inför inom en snar framtid (Schneckenberg, 2009). Vidare menar Schneckenberg 
(2009) att ledare med sitt inflytande har en betydande roll för integrationen av 
Enterprise 2.0 och hur tekniken skall användas.  

1.2 Problemdiskussion  
 
Enligt Andriole (2010) främjas kommunikation och samarbete i företag genom 
implementering av Enterprise 2.0. Det finns idag endast begränsad publicerad 
forskning över vilken effekt Enterprise 2.0 har för ett företags produktivitet och 
ledarskap (Andriole, 2010). Därför är det svårt att se en övergripande bild av 
Enterprise 2.0 och dess betydelse inom företagsvärlden. Utifrån detta kan vissa 
slutsatser om Enterprise 2.0 och dess genomslagskraft vara bristfälliga. Utförda 
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undersökningar fokuserar mycket på att diskutera teorier som visar att Enterprise 2.0 i 
praktiken gynnar företagsvärlden. Bughin och Manyika (2007) menar att företag kan 
se ett förbättrat engagemang gentemot kund, effektivare samarbete inom företaget och 
en bättre förmåga att hantera sitt rykte på Internet. Enligt Schneckenberg (2009) är 
konceptet bakom tekniken att föra samman effektivitet med användarvänlighet, vilket 
möjliggörs av dess omedelbara spridningsförmåga. Schneckenberg (2009) 
argumenterar för att implementering och aktivt användande av Enterprise 2.0 är en 
utmaning för ledare. Schneckenberg (2009) hävdar vidare att det är ledarens ansvar att 
implementeringen sker i tid för att inte riskera att halka efter och förlora 
konkurrensfördelar.  
 
Enligt McAfee (2006) kan Enterprise 2.0 bli en väsentlig del i hur företag interagerar 
internt såväl som externt, då tekniken är ett kraftfullt instrument för att förmedla 
kunskap och därigenom förena företaget. Ämnet är därför aktuellt och relevant, 
speciellt för tjänstebaserade företag. En stor anledning till genomslagskraften enligt 
Schneckenberg (2009) är användarvänligheten och det faktum att företagets anställda 
inte behöver känna till och förstå tekniken bakom Enterprise 2.0 för att ta del av den. 
Många människor som är relativt oerfarna inom tekniken i sig, använder sociala 
nätverk som Facebook och hjälpmedel som RSS dagligen. Utifrån detta går det att 
skapa en förståelse över vilket effektivt verktyg Web 2.0 är i dagens samhälle och att 
dess genomslagskraft även i företagsvärlden kan bli enorm inom snar framtid.  
 
Aktualiteten inom Enterprise 2.0 och ledares inflytande av användningen gör det 
särskilt intressant för tjänstebaserade företag att undersöka området djupare, då 
McAfee (2006) menar att tekniken är ett kraftfullt instrument för att sprida kunskap. 
För att möjliggöra en implementering av Enterprise 2.0 krävs det att central styrning 
övergår till decentraliserad styrning (Schneckenberg, 2009). Förenklat uttryckt är att 
de anställdas inflytande och självbestämmande är av stor vikt för att Enterprise 2.0 
skall generera effektivitet i en organisation (Schneckenberg, 2009). Ledares 
egenskaper har en inverkan på hur effektivt empowerment kommer att fungera (Vogt, 
1997). Vidare diskuterar Vogt (1997) vikten av att ledare kan motivera sig själv, på 
egenhand vara produktiv samt skicklig på att kommunicera. Genom resultaten i den 
globala McKinsey (Bughin & Manyika, 2007) och AIIM undersökningen (Miles, 
2009) är det givet att Enterprise 2.0 har en stor betydelse för dagens företag, då 
resultaten visar att den absoluta majoriteten ansåg att Enterprise 2.0 är betydande för 
deras utveckling.    
 
Majoriteten av de undersökningar vi studerat visar vilken betydelse Enterprise 2.0 har, 
eller kommer att ha för företag i framtiden. Vi ser tendenser att ledarens inställning 
till Enterprise 2.0 kan ha stor effekt på organisationens utveckling inom området. 
Alltså huruvida implementering av Enterprise 2.0 styrs beroende på ledarens 
uppfattning, vilja att implementera, anpassningsförmåga och kunskap inom området. 
Enligt den globala McKinsey undersökningen som vi tidigare nämnt uppgav 75 
procent av respondenterna att deras företag har investerat eller kommer att investera 
inom området (Bughin & Manyika, 2007). Då undersökningar tyder på en stark 
utveckling av Enterprise 2.0 och vår uppfattning är att ledaren kan påverkas och 
samtidigt vara en avgörande faktor för en framgångsrik implementering, leder det oss 
till följande problemformulering.   
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1.3 Problemformulering 
 
Hur kan chefers ledarskap i tjänsteföretag påverkas av Enterprise 2.0? 

1.4 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att skapa en ökad förståelse för hur chefer påverkas av 
implementering och användning av Enterprise 2.0. Vi undersöker om chefer som 
figurerar i organisationer där Enterprise 2.0 tillämpas har anpassat sitt ledarskap efter 
utvecklingen. Studien grundar sig därför på vilka ledarskapsförändringar som kan 
vara avgörande för att Enterprise 2.0 ska generera interna och externa 
konkurrensfördelar.  

1.5 Avgränsningar 
 
I vår teoretiska referensram har vi avgränsat oss till tre teoriområden som kan tänkas 
påverka ledarskap och Enterprise 2.0. De teoriområden vi har utforskat är; 
kommunikation, empowerment och motivation. Vidare har vi valt att avgränsa studien 
till verkställande direktörer på medelstora kontor i Göteborgs kommun.   
 

1.6 Målgrupp 
 
Vår studie riktar sig mot en målgrupp bestående av ledare som vill skapa en ökad 
förståelse för vad implementering av Enterprise 2.0 kräver utifrån ett 
ledarskapsperspektiv.  

1.7 Centrala begrepp  
 
Web 2.0 
 
Den väsentliga skillnaden mellan Web 2.0 och det traditionella Internet är att 
innehållet är användargenererat och att det finns betydligt mer samarbete mellan 
användarna (Grabner-Kräuter, 2009). Sociala, medier, Wikis, bloggar och RSS är 
exempel på verktyg som kategoriseras inom begreppet Web 2.0. Det tydligaste 
kännetecknet är att verktygen uppdateras kontinuerligt och att de blir bättre ju fler 
användare som är anslutna (O‘Reilly, 2007). 
 
Enterprise 2.0 
 
Begreppet syftar till företag och organisationer som implementerar och använder Web 
2.0 i sin verksamhet (Levy, 2010).  
 
Medelstora kontor 
 
Enligt Europeiska kommissionen (2003) definieras medelstora företag som: Antal 
anställda är inom intervallet 50 till 249, årsomsättning om högst 50 miljoner euro och 
en balansomslutning om högst 53 miljoner euro. Vår definition medelstora kontor 
innebär att det enskilda kontoret inte överstiger dessa gränsvärden.  
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Applikation  
 
Applikationerna skall skapa en arkitektur för deltagarna (O'Reilly, 2007). Vår 
definition av en applikation är en del av Enterprise 2.0. RSS, Wikis och bloggar kan 
alla benämnas som applikationer, som tillhandahålls av ett företag. Ett exempel är hur 
företag använder applikationer i sin verksamhet för att sammankoppla kundens 
sociala medier, med företagets verksamhet. Det kan handla om en Facebook länk som 
kopplar ihop kundens profil med företagets hemsida.  
 
Ledare/chef/VD 
 
En formell ledare är en person som genom grundval har en formell hierarkisk position 
i en organisation som innebär personal och resultatansvar (Aarum Andersen, 1994). I 
uppsatsen avser vi formell ledare likt Aarum Andersen (1994) definition. Vi använder 
dock orden ledare, chef och verkställande direktör för att skapa ett varierande språk. 
 
Empowerment  
 
Empowerment innebär att frigöra den makt i en organisation som människor redan 
besitter genom sin kunskap och inre motivation (Randolph, 1995). Genom 
empowerment får varje anställd möjlighet till egenansvar inom sitt arbetsområde (Al-
Mbaidin och Ali Yousef, 2010). Empowerment medför en stor delaktighet i 
beslutsfattandet eftersom det innebär en hög grad av självbestämmande 
(Schneckenberg, 2009).  
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2. Teoretisk referensram 
 

 
I denna del av uppsatsen redogör vi för vår teoretiska referensram. Vi fördjupar oss 
inom tre områden där ledarens beteende kan ha stor betydelse för användandet av 
Enterprise 2.0; kommunikation, empowerment och motivation. Inom varje område 
presenteras först innebörden av begreppet för att sedan redogöra dess betydelse 
beträffande Enterprise 2.0. Avslutningsvis presenterar vi en egenkonstruerad modell. 

 

2.1 Kommunikation 

2.1.1 Vad är kommunikation  
 
Ordet kommunikation har sitt ursprung från latinets communicare som betyder att 
’göra gemensamt’ (Hesslefors Persson & Håkansson, 2003). Kommunikation sker 
mellan minst två parter, en sändare och en mottagare. Sändaren vill förmedla 
någonting i form av ett behov, känslor eller annan information som fyller en uppgift 
mellan sändaren och mottagaren (Hesslefors Persson & Håkansson, 2003). Innan 
sändaren skickar sitt meddelande måste han eller hon enligt Hesslefors Persson och 
Håkansson (2003) koda sitt budskap genom ord, tonfall eller gester. Människan 
använder sig dels av verbala signaler där kommunikationen är medveten och dels av 
icke verbala signaler där kommunikationen är mindre medveten (Hesslefors Persson 
& Håkansson, 2003). Shannon och Weaver (1998) diskuterar kommunikation ur ett 
brett perspektiv, för att omfatta alla procedurer där en faktor kan påverka en annan. 
Shannon och Weaver (1998) menar att kommunikation inte bara innebär text och 
verbala framträdanden utan hela det människliga beteendet, som exempelvis musik 
och konst. Shannon och Weaver (1998) kommunikationsmodell innebär att en 
informationskälla sänder ett meddelande via en sändare. Informationskällan kan vara 
en person men också någon form av teknik. Shannon och Weaver (1998) menar att 
sändaren sedan förändrar meddelandet till en signal som sänds via en 
kommunikationskanal från sändaren till en mottagare. Vidare hävdar Shannon och 
Weaver (1998) att mottagaren är en sorts omvänd sändare som ändrar den överförda 
signalen till ett meddelande. I processen mellan sändare och mottagare förändras ofta 
signalen och ett brus uppkommer genom ofrivilliga tillägg.  

2.1.2 Kommunicerande chefer 
 
”Varje organisation har sina ’problembarn’. Dessa personer är stjärnor på vad de 
gör, men tyvärr inte lika framgångsrika när det gäller att kommunicera effektivt med 
andra” (Fritt översatt, Skinner, 2000, s. 73). 
 
Enligt Skinner (2000) är det ironiskt att de här personerna är viktiga för företagets 
framgång samtidigt som de kan skada företaget genom att hämma talangfulla 
personers framfart. Skinner (2000) menar att en vanlig typ av negativt beteende hos 
en chef är när hon eller han bara ger ut information genom att endast delegera order 
utan att ge andra utrymme. Enligt Skinner (2000) är också ett beteende där chefer 
håller monologliknande föreläsningar problematiskt. Konversationen blir i 
verkligheten en ensidig spridning av information och liten hänsyn tas till mottagarens 
reagerande och bearbetning (Skinner, 2000). Enligt Skinner (2000)  är de här 
människorna i de flesta fall välmenande chefer, problemet är att de inte känner till och 
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förstår de negativa aspekter deras beteende har. Daft och Lengel (1986) menar att 
face-to-face kommunikation är det stabilaste sättet att kommunicera. Anledningen 
enligt Draft och Lengel (1986) är att tillvägagångssättet ger möjlighet till direkt 
feedback, där tolkningar kan kontrolleras direkt. Dessutom inkluderas kroppsspråk 
och tonfall, tillsammans bidrar detta till ett stabilare utbyte av information där 
otydlighet och vilseledande minimeras. Daft och Lengel (1986) menar därför att face-
to-face kommunikation underlättar då chefer skall förmedla komplexa frågor eller 
besked.       
 
Baldoni (2004) hävdar att meningen med ledarskapskommunikation är att ledarens 
meddelanden ska intressera och skapa engagemang hos lyssnaren. I slutändan skapas 
ett förtroendeband mellan ledare och efterföljare (Baldoni, 2004). Baldoni (2004) 
menar också att ledarens meddelanden möjliggör för ledare och anhängare att arbeta 
mer effektivt tillsammans då båda parter vet målet och förstår problemen för att nå 
det. Vidare lyfter Baldoni (2004) fram fyra avgörande faktorer för effektiv 
kommunikation; informera, involvera, inspirera (fritt översatt, ignite) och inbjuda. 
Effektiva ledare informerar lyssnarna om varför informationen är viktig och visar att 
vetskapen om vision, mål och företagens värden kommer att möjliggöra framgång. 
Detta blir möjligt då ledaren sammanställer och konkretiserar informationen för att 
lyssnaren ska förstå den (Baldoni, 2004). Att involvera andra i företaget innebär att 
ledaren ber om anhängarnas insatser. Det bästa sättet att involvera anhängarna är att 
lyssna på vad de har att säga (Baldoni, 2004). Anhängarna inspireras när ledaren 
kommunicerar med passion och övertygelse. När anhängarna ser att ledaren brinner 
för något transformeras beteendet till dem (Baldoni, 2004). Inbjudande innebär att 
ledaren uppmanar människor att delta i företaget, allt från att uppfylla mål till att 
förändra företagskulturen. Ledare som skapar förutsättningar där människorna kan 
arbeta självständigt, förstår att den slutgiltiga framgången är beroende av att hjälpa 
anhängarna att uppnå inspirerande resultat (Baldoni, 2004). Robins och Judge (2009) 
diskuterar att kommunikation har fyra viktiga funktioner i en organisation; 
kontrollera, motivera, informera samt möjligheten att uttrycka sig emotionellt. I 
princip varje kommunikationsprocess innehåller en eller flera av de fyra funktionerna. 
Robins och Judge (2009) menar vidare att ingen funktion är viktigare än en annan för 
att gruppen skall kunna prestera effektivt.  

2.1.3 Kommunikationens utveckling 
 
Komplexiteten i tekniken och globaliseringen har medfört att gamla 
kommunikationsmodeller inom ledarskap inte längre är tillräckliga (Wieand, 
Birchfield & Johnsson III, 2008). Vidare menar Wieand et al. (2008) att ledare måste 
vara mycket flexibla och bekväma i snabba förändringar och därför måste använda sig 
av olika ledarstilar. Wieand et al. (2008) hävdar att flexibilitet, tolerera tvetydighet 
och förmågan att omfamna paradoxen bestående av snabba förändringar samtidigt 
som arbetsmiljön blir allt mer komplext, är de kanske mest viktigaste faktorerna för 
ett effektivt ledarskap. Telefon, e-post och andra uppfinningar har skapats för att 
förenkla och förbättra kommunikation, vilket även gäller Internet i sin helhet (Wilkie, 
2002). Wilkie (2002) är tveksam till att ny teknik verkligen förbättrar 
kommunikationen, det finns stora problem med den tekniska utvecklingen och dess 
verktyg då människor tenderar till att undvika personlig kontakt. Chefer kan använda 
sig av både personliga och opersonliga processer för att hantera osäkerhet och brist på 
förståelse i en organisations kommunikation (Daft & Lengel, 1986). Valet av 
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kommunikationskanal beror på meddelandets innebörd och komplexitet. Teknisk 
kommunikation såsom e-post är inte lämplig när meddelandet innebär utbyte av 
konfidentiell information, att lösa tvister, lära känna någon eller att förhandla (Daft, 
Lengel & Klebe, Trevino, 1987).  
 
Enligt Holtz (2006) har Internet förändrat sättet att kommunicera, användarna är 
sammankopplade och alla har möjlighet att publicera information. Holtz (2006) menar 
dock att sammankopplingen och möjligheten för alla att publicera har skapat en 
inträdesbarriär då teknikens utveckling har varit skrämmande för många. Följaktligen 
utvecklades Internet först som ett publiceringsverktyg där toppstyrd 
envägskommunikation fortfarande dominerade (Holtz, 2006). Användningen av 
Internet införde en ny modell som tillät användarna att själv söka och välja innehåll. 
Det var dock bara de som hade medel för att publicera som gjorde innehållet 
tillgängligt och därmed förblev de flesta konsumenter av information (Holtz 2006). 
Under senare år har dock tillämpningen förändrats, både sociala och tekniska 
förändringar har inneburit att internetanvändningen har utvecklats (Holtz, 2010). 
Mackenzie (2010) menar att tillgången till digitala kommunikationsmetoder har 
förändrat sättet chefer och anställda kommunicerar med varandra i det dagliga arbetet. 
Face-to-face kommunikation ersätts alltmer av tekniska hjälpmedel som exempelvis 
e-post menar Mackenzie (2010). Minter (2010) menar också att konsekvenserna av 
alltmer teknisk kommunikation leder till att muntlig personlig kommunikation 
minskar. Enligt Minter (2010) blir konsekvenserna en negativ påverkan på de 
mänskliga relationerna som är viktiga för att skapa en tvåvägskommunikation. 
Timmerman och Harrison (2005) hävdar att den snabba utvecklingen av 
informationsteknologi har skapat ett utbud för former av kommunikation, där många 
är imponerande effektiva men också ett sätt att undvika obehag. Timmerman och 
Harisson (2005) syftar på problematiken med att chefer undviker personlig kontakt på 
grund av bekvämlighet när negativ information skall kommuniceras, därför är det 
viktigt att chefer hittar en balans mellan effektivitet och känslighet.  
 
Androile (2010) menar att de flesta företag kan förbättra samarbete och 
kommunikation med hjälp av att använda sig av den teknik Web 2.0 erbjuder. 
Anledningen enligt Androile (2010) är att verktygen bygger på samarbete och 
kommunikation som används till vardags mellan användarna. McAfee (2006) menar 
att tekniken är ett kraftfullt instrument för att förmedla kunskap och information 
internt såväl som externt i företag. Enligt Schneckenberg (2009) är det emellertid 
viktigt att Enterprise 2.0 antas som ett informationsverktyg av anställda där en lärande 
arbetsmiljö skapas genom tvåvägskommunikation. Schneckenberg (2009) menar 
vidare att acceptansen och antagandet av tekniken redan är hög. Schneckenberg 
(2009) diskuterar hur det dels beror på applikationernas användarvänlighet men också 
på den omedelbara spridningsförmågan vid publicering. Enligt Burrus (2010)  kan 
dock företag känna att de förlorar kontroll över sina informationsflöden. Burrus 
(2010) menar främst risken för att känslig information som var tänkt att 
kommuniceras för internt bruk av misstag kommuniceras externt. Ett annat problem 
kan vara att en missnöjd anställd försöker smutskasta företaget genom att sprida 
illasinnade rykten som sedan snabbt sprids över Internet menar Burrus (2010). 
 



 

   9 

2.2 Empowerment 

2.2.1 Definition och implementering 
 
Empowerment kan tolkas på många olika sätt av olika människor (Quinn & Spreitzer, 
1997) Enligt Randolph (1995) definieras empowerment enligt följande: 
 
“Empowerment is recognizing and releasing into the organization the power that 
people already have in their wealth of useful knowledge and internal motivation” 
(Randolph, 1995, s. 2). 
 
Empowerment kan förklaras genom några få nyckelbegrepp och det medför att 
förståelsen för empowerment inte är särskilt svår att uppnå. Det som är mer 
komplicerat är vägen till att på ett bra sätt tillämpa empowerment i en organisation 
och genomgå den förändringsprocess som krävs (Randolph, 1995). Vidare förklarar 
Al-Mbaidin och Ali Yousef (2010) att genom empowerment får varje anställd 
möjlighet att ta ett egenansvar inom sitt arbetsområde. Det sker när beslutsfattningen 
delegeras ner till varje anställd (Al-Mbaidin & Ali Yousef 2010). Att agera 
självbestämmande innebär enligt Kramer och Schmalenberg (1993)  att en individ 
agerar efter de kunskaper den redan besitter. Kunskap är därför ett nyckelbegrepp, för 
utan kompetents är det en omöjlighet att agera genom självbestämmande och 
empowerment (Kramer & Schmalenberg, 1993).  
 
Randolph (1995) presenterar tre begrepp för att implementering av empowerment ska 
fungera, följande: Delning av information, upprätta en struktur för att uppnå 
självbestämmande samt att skapa team. Delning av information behövs för att få en 
överblick över hur det fungerar för de anställda och för organisationen, men även för 
att stämma av om de anställdas handlingar har förändrats. Denna aspekt medför även 
att tilliten ökar (Randolph, 1995). I strukturen inkluderas bland annat mål, visioner 
och regler för beslutsfattning. Den nya strukturen medför att de anställda får en 
möjlighet att agera friare men med ansvar (Randolph, 1995). Det tredje begreppet är 
att skapa team, som ska ersätta den hierarkiska organisationsformen. Det medför en 
högre nivå av kunskap samt genererar mer effektivitet när individer arbetar 
tillsammans eftersom de kan ge varandra mer support (Randolph, 1995). Vogt (1997) 
hävdar att det är en svår uppgift att lyckas med att skapa ett framgångsrikt 
empowerment och att det inte heller finns något givet tillvägagångssätt för 
implementering av empowerment. 

2.2.2 Förändring av organisationsstrukturen  
 
Quinn och Spreitzer (1997) menar att det ställs höga krav på anställda inom 
organisationer. Betydligt mer än vad det gjorts tidigare på grund av globalisering, 
tekniken moderniseras samt att förväntningar från kunder ökar. Quinn och Spreitzer 
(1997) hävdar då att en traditionell organisationsform som innebär kommandon och 
kontroll inte längre fungerar. Enligt Schneckenberg (2009) finns det två typer av 
organisationsstrukturer som står i motsats till varandra. Den första är pyramiden och 
den andra är pannkaksformen. Pyramiden representerar den hierarkiska strukturen där 
beslutsfattandet är centraliserat och beslutsfattningen kommer från ledningen, alltså 
från toppen av organisationen, ner till de anställda. Motsatsen är pannkaksstrukturen 
som representerar den platta organisationen, vilket innebär att besluten istället 
fördelas över till de anställda som har en hög grad av självbestämmande och 
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möjlighet att vara delaktiga i beslutfattandet (Schneckenberg, 2009). Randolph (1995) 
nämner att utveckla team inom en organisation är en av flera väsentliga faktorer för 
att bryta den traditionella organisationsformen. Randolph (1995) anser vidare att det 
finns en paradox gällande strukturen vid tillämpningen av empowerment. Målet med 
empowerment är att de anställda ska agera genom självbestämmande och att det då 
inte behövs lika mycket struktur. I början behövs det dock initieras mer struktur från 
ledarens sida för att uppnå detta (Randolph, 1995).  
 

2.2.3 Ledarens roll  
 
De anställdas roll är av stor betydelse då det förväntas mer av dem genom större 
ansvarstagande och kreativitet från deras sida (Quinn & Spreitzer, 1997). Det 
indikerar även på att ledaren har en betydande roll för att kunna ge de anställda den 
support och vägledning som behövs för att de anställda ska manövrera svårare 
situationer som kan uppstå (Quinn & Spreitzer, 1997). Även Randolph (1995) hävdar 
att en hög grad av ledarskap är nödvändigt i en miljö av empowerment. Använder 
exempelvis ledaren för mycket kontroll kan det hämma de positiva effekterna av 
empowerment, då detta har en negativ inverkan på uppbyggnaden av tillit inom 
relationerna (Quinn & Spreitzer, 1997). Empowerment innebär friare arbete, ledaren 
kan därför inte ha full kontroll på medarbetarna och måste känna tillit till att de gör 
det som förväntas av dem på arbetstid (Vogt, 1997). Enligt Randolph (1995) är det 
ledarens uppgift att ta de strategiska besluten och endast överlåta de operativa till de 
anställda, exempelvis metoder för att förbättra kundservicen och schemalägga sitt eget 
arbete. Det kan göra många anställda besvikna, då de tror att empowerment innebär 
att de ska få möjligheten att fatta alla beslut. Al-Mbaidin och Ali Yousef (2010) 
menar att när egenansvaret och beslutsfattandet väl blir till en vana för de anställda, 
klarar de att genomföra fler beslut på egen hand och blir därigenom mer 
problemlösande. Således behöver de inte lika mycket support av ledaren (Al-Mbaidin 
& Ali Yousef, 2010). När auktoriteten fördelas ner till de anställda blir empowerment 
även ett sätt att öka motivationen hos varje individ (Conger & Kanungo 1988). Quinn 
och Spreitzer (1997) belyser ledarens vikt i en organisation för att empowerment ska 
fungera: 
 
“It is nearly impossible for unempowered people to empower others” (Quinn & 
Spreitzer, 1997, s. 10).  
 
Arnold, Arad, Rohades och Drasgow (2000) påvisar att ledarens beteende i en 
organisation som styrs av empowerment bör vara helt annorlunda än i den 
traditionella. Det traditionella ledarsättet innebär bland annat ett avstånd mellan ledare 
och medarbetare, samt att ledaren utövar makt för att styra de anställda istället för att 
sätta upp tydliga mål att sträva efter (Arnold et al., 2000). Även Taborda (1999) 
hävdar att mål och sättet människor tänker på måste förändras från det traditionella till 
ett nyare synsätt.    
 
Nixon (1994) förslag på ett innovativare ledarskap involverar att överföra och sprida 
initiativ och intelligens, samt utveckla en lyhördhet genom att ställa frågor som ger 
medarbetarna empowerment. Även Vogt (1997) hävdar att ledarens egenskaper har en 
inverkan på hur bra empowerment kommer att fungera. En ledare bör då kunna 
motivera sig själv, vara produktiv på egen hand och bra på att kommunicera (Vogt, 
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1997). Randolph (1995) menar för att ett företag ska skapa konkurrensfördelar är det 
ledarens uppgift att välja att använda eller inte använda de tre tidigare nämnda 
huvudnycklarna; delning av information, upprätta en struktur samt att skapa team 
(Randolph, 1995). Enligt Taborda (1999) är det ledare med klara framtidsvisioner 
som lyckas bäst, då visionen kan ses som en nödvändig komponent till ledarskapet. 
Taborda (1999) anser också att visionen hjälper människor genom att den är 
vägvisande, ökar graden empowerment samt motivationen. Çakar och Ertürk (2010) 
hävdar att det är ledarens uppgift att fokusera på hur denne ska skapa en miljö av 
empowerment. 

2.2.4 Den betydelsefulla kulturen 
 
Det krävs en förändring av organisationskulturen för att möjliggöra tillämpning av 
empowerment, förändringen skall inrikta sig på åtgärder inom empowerment som 
förenar de anställda (Nixon 1994). Vidare menar Nixon (1994) att kultur består av 
attityderna individerna besitter och sättet de beter sig på. Exempelvis genom att sträva 
efter gemensamma mål och lösa problemen tillsammans (Nixon, 1994). Även 
Taborda (1999) menar att strukturen först måste ändras för att det skall vara möjligt 
att förändra kulturen. Det måste stämma överens med de värderingar som finns i 
visionen (Taborda, 1999). Visionen är något som måste konkretiseras och 
kommuniceras för att kunna förenas med en önskad kultur. Det räcker då inte att 
endast identifiera visionerna eller veta att de är nödvändiga (Taborda, 1999).  
Anledningen att kulturen måste förändras är för att organisationer och anställda ställs 
inför höga krav på förändring genom en mängd olika påverkande faktorer som 
tidigare nämnts (Nixon, 1994). Många har en hög benägenhet att vilja förändra 
kulturen men ibland vet de inte hur den nya kulturen ska se ut, eller hur den ska 
implementeras enligt Nixon (1994) erfarenhet. Ofta handlar ledare inte i enlighet med 
kulturen, utan deras normer och värderingar skiljer sig från deras handlingar och 
skapar istället en klyfta mellan det verkliga beteendet och kulturen (Nixon, 1994). 
Även Taborda (1999) hävdar att om inte ledarna agerar och beter sig efter de 
värderingar som råder i företaget är det meningslöst att försöka kommunicera ut en ny 
vision i organisationen. Enligt Çakar & Ertürk (2010) är empowerment en konsekvens 
av organisationskulturen. 

2.2.5 Kopplingar empowerment och Enterprise 2.0 
 
Enterprise 2.0 används som ett verktyg för att dela information, kommunicera och 
främja samarbete (Burrus, 2010). Enterprise 2.0 är också ett verktyg för att öka 
innovationen, att ge de anställda utökad kunskap samt att värdesätta de anställda 
(Palmer, 2009). Som tidigare nämnts menar Schneckenberg (2009) att 
organisationsformen måste vara decentraliserad istället för centraliserad för att 
Enterprise 2.0 ska kunna tillämpas i en organisation. Anställda är ofta specialiserade 
inom sitt område och besluten bör fattas av den som besitter mest kunskap om 
problemet som ska lösas. Denna övergång i beslutsfattningen är sammankopplad till 
empowerment (Schneckenberg, 2009). Det ställs krav på en helt annan typ av 
ledarskap inom Enterprise 2.0, ett ledarskap som är mer inriktat på gemenskap (Dutta 
& Fraser, 2009). Även Schneckenberg (2010) anser att ledarens roll är speciellt viktig 
när Enterprise 2.0 ska implementeras och användningen av tekniken ska introduceras 
för de anställda. Det krävs även här en omfattande förändring av organisationen i 
fråga om uppfattningar och värderingar för att Enterprise 2.0 ska fungera 
(Schneckenberg, 2009). 
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2.3 Motivation 

2.3.1 Dagens motivation  
 
Bruce och Pepitone (1999) diskuterar att motivation är det som får oss att göra det vi 
faktiskt gör. I grunden handlar det om en drivkraft för att överleva och att få ett 
erkännande för uppnådda mål. Människor är motiverade att göra det som ligger i 
deras bästa intresse (Bruce & Pepitone, 1999). Utifrån ett ledarskapsperspektiv är det 
viktigt att veta: 
 
”Du kan inte motivera andra människor. Du kan bara påverka vad de är motiverade 
att göra”(Fritt översatt, Bruce & Pepitone, 1999, s. 1). 
 
Vidare diskuterar Bruce och Pepitone (1999) att målet för ledare bör vara att hjälpa 
personalen till att känna ett välbefinnande i organisationen. Enligt Bruce och Pepitone 
(1999) kommer personalen bli naturligt motiverade att arbeta hårt, då det har blivit en 
del av personalens intresse. Det är viktigt för en ledare att inse att dennes beteende 
och utstrålning reflekterar sig på de anställda. Därför är det av stor vikt att vara 
medveten om att negativa vibbar sprider sig vidare till personalen (Bruce & Pepitone, 
1999). Vidare diskuterar Gilley, Gilley och McMillan (2009) att en ledares förmåga 
att influera personalen dels ligger i ledarens skicklighet men även i personalens 
motivationsnivå.    
 
Gilley et al. (2009) diskuterar hur den rådande förändringen i ekonomin världen över 
har påverkat värderingarna av innebörden att leda en organisation i förändring. Gilley 
et al. (2009) menar att speciella ledarskapsegenskaper är viktigt för att kunna leda 
effektivt i en organisation som befinner sig i en förändring. Efter rådande finanskris 
och med en marknad som håller på att återhämta sig, tillhandahåller företag sig med 
mindre budgetar och folk känner sig stressade (Bates, 2009). Utifrån detta diskuterar 
Bates (2009) vikten utav att kunna visa på en ljusare framtid. Ledaren måste aktivt 
visa hur viktig personalen är för företaget (Bates, 2009). 
 
Bates (2009) argumenterar för att en ledares förmåga att engagera och motivera 
personalen är av stor vikt. Vidare diskuterar Bates (2009) att ledarskap mer handlar 
om att delegera ut arbete och på ett motiverande sätt få personalen att utföra 
uppgifterna. Bates (2009) menar vidare att ledare måste lägga tid på att motivera 
gruppen som en enhet. Motiverad personal överkommer lättare hinder, speciellt om 
gruppen strävar efter samma mål, därför är det av stor vikt att personalen känner att 
deras arbete är av betydelse (Bates, 2009). Enligt Cohen (1999) kommer 
organisationer förbli konkurrenskraftiga så länge de befinner sig i förändring. 

 
“Alla ledare, oavsett om det handlar om verkställande direktörer, ledare eller chefer, 
måste komma ihåg att de har en andra titel – chef motiverande officer, eller 
CMO”(Fritt översatt, Bates, 2009, s. 53). 
 
Genom studien genomförd av Gilley et al. (2009) visar resultaten vikten av att ta sig 
an förändringen utifrån ett perspektiv som sätter individen i centrum. Där ledaren som 
fokuserar på problematiken med motivation och kommunikation, har en större chans 
att lyckas i en organisation i förändring.  
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Det står klart att potentialen för att öka företagets konkurrenskraft och storlek, ligger i 
händerna på ledaren (Gilley et al., 2009). Via disciplinerade och avsiktliga handlingar 
från ledarens sida, som i sin tur skapar framgång i förändringen (Gilley et al., 2009). 
Framgångsrika och effektiva ledare har enligt Gilley et al. (2009) förmågan att 
använda sin motivation och kommunikationsförmåga för att skapa en positiv bild av 
en förändring. Vidare menar Gilley et al. (2009) att ledare som inte förstår vikten av 
de här egenskaperna, kommer sluta som en av många som bidrar till statistiken över 
misslyckade företag i förändring. 
 
Bates (2009) beskriver motivationskommunikation som det du tillför till varje 
interaktion som förenar människor med samma syfte och får dem att agera. Bates 
(2009) menar att ledare har en tendens att inte kommunicera tillräckligt med 
personalen, utan föredrar kommunikation mellan chefskollegor, speciellt i 
krissituationer. Detta är enligt Bates (2009) negativt, speciellt i kris då kontakten med 
personal är av stor vikt. Ledarna behöver kommunicera med personalen för att på 
detta vis leda dem framåt, ut ur krisen (Bates, 2009).  

 
Bates (2009) menar vidare att moderna kommunikationsmedel som till exempel att 
skicka ut positiv e-post till alla inom organisationen, publicera positiv feedback i 
företagstidningen samt att blogga om intressant fakta, är exempel på hur en ledare 
skall implementera positiva, produktiva samt meningsfulla interaktioner i 
dagsverksamheten och på detta sätt motivera personalen. Detta tillsammans med mer 
traditionella sätt som att dela ut priser och utmärkelser vid uppnådda mål. Även små 
men betydelsefulla gester, som att chefen visar sig på produktionsgolvet och rullar 
upp skjortärmarna för att hjälpa till är av stor vikt (Bates, 2009).  

2.3.2 Knowledge management  
 
Knowledge management definieras enligt Parise (2009) som en process för att sprida, 
lagra, applicera och skapa kunskap. Vidare diskuterar Parise (2009) att knowledge 
management kan klassificeras utifrån två dimensioner, Tacit och explicit. Den 
förstnämnda riktar in sig på kognitiva element för att skapa kunskap, såsom tro och 
kunskap utifrån tidigare erfarenhet (Parise, 2009). Den explicita handlar mer om att 
skapa och använda sig av metoder som bygger på att den bästa lösningen skall 
appliceras för att skapa kunskap (Parise, 2009). Milne (2007) diskuterar hur 
organisationer tidigare blivit motiverade att hålla informationen för sig själva, då detta 
skapat konkurrensfördelar, dels personligen, men också för hela företaget. Vidare 
menar Milne (2007) att ledare står inför en stor utmaning att skapa en företagskultur 
där normen är att konkurrensfördelar bygger på informationsdelning. 
 
Levy (2009) diskuterar att många organisationer använder sig av Enterprise 2.0 och 
hur applikationerna implementeras via speciella avdelningar inom företaget. Vidare 
menar Levy (2009) hur knowledge management har svårigheter i att hantera 
kunskapen i organisationen. Det finns personer med kunskap och förståelse för 
knowledge management. Problemet ligger i att de involverade inte har tid att spendera 
till detta (Levy, 2009). Vidare diskuterar Levy (2009) om hur personer arbetar i 
dagens samhälle, Levy (2009) menar att arbetstider, rutiner och metoder för att dela  
information har ändrats via en implementering av Enterprise 2.0.  
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Levy (2009) ser här en öppning för knowledge management och diskuterar att det 
finns arbetssätt i Web 2.0 som kan adopteras till organisationen och på så sätt sker en 
övergång från Web 2.0 till Enterprise 2.0 (Levy, 2009). Vidare menar Levy (2009) att 
detta kan ha positiva effekter på bland annat problematiken angående 
kontrollskillnaderna, som idag finns i förandet av knowledge management. Vidare 
beskriver Levy (2009) delning av kunskap inom organisationer som knowledge 
Management  2.0. 
 

Vid analyser av Enterprise 2.0 principer utifrån ett knowledge management 
perspektiv, går det att dra slutsatser om att skillnader finns. Huvudsakligen baseras de 
på den centraliserade kontrollen i knowledge management respektive den bristande 
kontrollen i Enterprise 2.0 (Levy, 2009). Mycket lärdom kan fås från Enterprise 2.0 
beträffande att effektivisera knowledge management, dels hur kontrollen skall 
distribueras, samt exakt vad som skall adopteras (Levy, 2009). Det finns exempel på 
framgångsrika hjälpmedel, såsom Wikis och bloggar (Levy, 2009). Bloggar fungerar 
bäst då det är en person med erfarenhet, kunskap, status samt viljan och förmågan att 
skriva (Levy, 2009). Vidare menar Levy (2009) att Enterprise 2.0-applikationer skall 
adopteras för att utöka  och effektivisera  knowledge management.  
 

Levy (2009) diskuterar också fler anledningar till adoption, att människor i allmänhet 
förväntar sig att tekniken skall finnas i dagens organisationer, samt att de ger tecken 
och tendenser till att företaget är nytänkande och inte främmande för att testa nya sätt 
att arbeta på. Levy (2009) är mycket noggrann med att påpeka att en organisation inte 
kommer bli framgångsrik enbart genom att implementera Enterprise 2.0. Det ligger 
mycket mer bakom och via Levys (2009) erfarenhet är majoriteten av företag inte 
mogna för att omplacera kontrollen till den mera decentraliserade stil Enterprise 2.0-
tillämpning kräver. Att förstå vad det är som motiverar personal är enligt Bruce och 
Pepitone (1999) en av de viktigaste utmaningarna för en ledare. Milne (2007) 
diskuterar hur tidigare forskning inom bland annat kunskapsdelning, tyder på ett 
budskap om att kunskapsdelning värderas, problematiken ligger dock i att det inte 
finns en ömsesidig förståelse i att delningen ger önskat resultat (Milne, 2007). En stor 
anledning till Internets framgång är den enorma grupp människor som använder 
Internet (Levy, 2009). Det krävs att en väldigt liten procentuell skara personer delar 
information, för att den skall bli spridd över hela världen. Detta är något som företag 
och organisationer saknar (Levy, 2009). 

2.3.3 Effektivisering  
 
"Vi går nu in i en aldrig tidigare skådad period av användargränssnittsinnovation, då 
webbutvecklare äntligen har möjligheten att bygga webbapplikationer på samma sätt 
som lokala PC-baserade applikationer (Fritt översatt, O’Reilly, 2007, s. 35). 
 
Meliha (2005) diskuterar hur intresset för knowledge management ökat de senaste 
åren tack vare framsteg inom informations- och kommunikationsteknik, detta 
gemensamt med förändrade organisationsstrukturer. Vidare diskuterar Meliha (2005) 
att företags framgång till stor del kommer att bero på hur effektiva de är på att hantera 
kunskap. O’Reilly (2007) förväntar sig många nya applikationer över de 
nästkommande åren, vidare menar O’Reilly (2007) att de förändringar som skett fram 
tills idag, har skapat möjligheter för en förändring i ledarskapet. Vidare diskuterar 
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McAfee (2006) att Enterprise 2.0 applikationer innehar en stor potential för att 
synliggöra personalens kunskap och resultat. Som tidigare nämnts diskuterar McAfee 
(2006) att ledaren har en stor roll i att en effektivisering av företaget sker via 
implementering av Enterprise 2.0. Enligt Bates (2009) kräver detta en ledare som 
motiverar sin personal via både klassiska och nya tillvägagångssätt. 

2.4 Sammanfattning Teori 
 
Vår teoretiska referensram är uppbyggd kring tre teoriområden: kommunikation, 
empowerment och motivation. Varje teoriområde inkluderar och kan påverka 
ledarskap och Enterprise 2.0. Genom att ledaren tillåter empowerment ökar 
möjligheten för en lukrativ Enterprise 2.0-miljö. Motivation är av stor vikt, dels för att 
ledaren själv är motiverad men även för att motivera personal till att använda nya 
kommunikationskanaler. Kommunikation som teoriområde har också en betydande 
del i modellen. Enterprise 2.0 består till större delen av kommunikationsverktyg men 
kommunikation kan också fungera som en nödvändig länk för att uppnå 
empowerment och motivation. I figur 1.1 illustreras modellen - The inverted house, 
där teoriområdena kan ha en påverkan på chefers ledarskap i en Enterprise 2.0-miljö.  
 

 

 
 
Figur 1.1 The inverted house (Egenkonstruerad) 
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3. Metod 
 

I denna del av uppsatsen presenterar vi vårt val av metod. Vi diskuterar hur och 
varför vi har gjort specifika val. Vi förklarar även hur litteratur, information samt 
data har tagits fram. Vidare förklaras hur vi granskat dess validitet och reliabilitet. 

 
3.1 Forskningsansats 
 
Till vår studie har vi valt att använda oss utav en kvalitativ undersökning. Valet av 
undersökningsmetod är en följd utav vår frågeställning. Denna bygger på en fråga 
inom ett område där vi besitter begränsad kunskap. 
 
Jacobsen (2002) diskuterar att en kvantitativ ansats bygger på att ett fenomen 
undersöks på bredden, vilket även innebär att undersöka ett flertal enheter. Detta är 
något som kallas för extensiv uppläggning enligt Jacobsen (2002).  Vidare diskuterar 
Jacobsen (2002) att en kvalitativ studie lämpar sig för studier där endast ett fåtal 
enheter undersöks med syftet att få fram så många nyanser som möjligt. Det är då en 
intensiv uppläggning (Jacobsen, 2002). Enligt Kvale (1997) riktar sig en kvantitativ 
ansats till att mäta hur mycket, hur stort samt mängden av någonting. En kvalitativ 
ansats riktar mer in sig på beskaffenheten av något (Kvale, 1997). Vidare diskuterar 
Kvale (1997) hur kvalitativa analyser är en förutsättning för kvantitativa analyser, 
inom kemin. Något som ligger utanför denna uppsats men som fick oss att tänka till 
ytterligare. Jacobsen (2002) beskriver att frågeställningar likt vår bör undersökas 
utifrån en kvalitativ ansats, detta då forskaren vill djupdyka i ämnet och finna ny data. 
Holme och Solvang (1991) menar också att en kvalitativ ansats ger riklig information 
och möjliggör för forskaren att undersöka området på djupet.   
 
Utifrån vår frågeställning samt den kunskap vi besitter valde vi att utgå från en 
intensiv uppläggning. Enligt Jacobsen (2002) bygger detta upplägg på en fokusering 
kring några få undersökningsenheter, för att få ett stort utbud av nyanser samt så 
många detaljer inom fenomenet som möjligt. Vi har således intervjuat ett mindre antal 
företag. Detta tillvägagångssätt kommer leda till att en insamling utav kvalitativ data 
enligt Jacobsen (2002) teorier. Vi ville med våra undersökningar få en förståelse för 
hur individerna påverkas av fenomenet Enterprise 2.0 och enligt Jacobsen (2002) är 
en intensiv uppläggning vägen att gå för att nå detta resultat.  
  
Vidare diskuterar Jacobsen (2002) att det finns två varianter av studier att välja på, 
fallstudie och små-N-studier. I den förstnämnda ligger fokus på samspelet mellan ett 
fenomen och en kontext (Jacobsen, 2002). Små-N-studier riktar sig mer åt att skapa 
en stor bild av olika nyanser (Jacobsen, 2002). Vårt val föll på små N-studier, då 
tillvägagångssättet enligt Jacobsen (2002) är bäst lämpat vid djupare undersökningar 
av ett mindre antal enheter. Vi ville ha möjligheten att analysera fenomenet utifrån så 
många infallsvinklar som möjligt, vilket inte hade varit möjligt med en fallstudie. 
Jacobsen (2002) diskuterar hur den kvalitativa ansatsen tillåter mer öppna individuella 
intervjuer, vilket passade vår studie bra. Genom valt tillvägagångssätt skapade vi oss 
en möjlighet att ställa följdfrågor och därigenom eliminera eventuella missförstånd. 
Enligt Jacobsen (2002) kan tillvägagångssättet bidra till pålitligare information.  
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Utifrån vårt val av studie valde vi att utgå från en deduktiv ansats, vilket enligt 
Jacobsen (2002) handlar om att gå från teori till empiri. Vidare diskuterar Alvesson 
och Sköldberg (1994) att en deduktiv ansats är mindre riskfylld än en induktiv, då den 
riktar in sig på ett specifikt fält av intresse. Den induktiva ansatsen utgår istället 
utifrån utförda observationer och vill bekräfta en generalisering (Alvesson & 
Sköldberg, 1994).  Enligt Jacobsen (2002) går forskaren i en sådan ansats från empiri 
till teori. Tillvägagångssättet lämpar sig bäst för forskare som vill gå ut utan någon 
som helst förkunskap eller förutfattade meningar. Vi började studera tidigare 
forskning, för att på detta sätt skapa oss en överskådlig bild. Enligt Jacobsen (2002) 
finns det en baksida med den deduktiva metoden, där förutfattade meningar om hur 
det bör se ut kan bildas. Alvesson och Sköldberg (1994) menar också att den 
deduktiva ansatsen har en tendens att förutsätta vad som skall förklaras. Då vårt 
område var oklart för oss ansåg vi att det var nödvändigt att skapa en överskådlig bild, 
för att på så vis avgöra vilka frågor som var relevanta. En annan baksida är enligt 
Jacobsen (2002) att enbart information av intresse och relevans kommer studeras. På 
detta sätt skulle vi gått miste om information som ligger utanför de valda 
teoriområden vi tidigare diskuterat. För att undgå detta valde vi att i början av 
intervjuerna ställa mer allmänna frågor. Frågorna var utformade för att återge en mer 
allmän bild av respondenten, samt för att inte gå miste om viktigt information.  

3.2 Litteraturstudier 
 
Den teoretiska referensramen byggde vi upp kring information hämtad från 
vetenskapliga artiklar och böcker. Vid insamlandet av data med tillräcklig hög 
relevans för vår studie utgick vi från bibliotekets databaser på Högskolan i Halmstad. 
Exempel på databaser som vi använde oss av var ABI/Inform, Google scholar samt 
Academic Search Elite. De böcker vi fann relevanta har vi kommit i kontakt med via 
Högskolan i Halmstads bibliotekskatalog Hulda. Vi fann att de artiklar samt böcker vi 
har använt oss utav gav oss ett bra utgångsläge för vår studie. Vidare ansåg vi att 
insamlad data från artiklar och böcker kompletterade varandra bra och gav oss ett 
tillfredställande underlag. Vid sökning i de olika databaserna har vi frekvent använt 
oss utav specifika ord: 
 
Exempel på ord 
 
Communication     New ways to communicate  
Communication and leader    Leader and communication today  
Communication management   Empowerment and modern technology 
Motivation      Knowledge managers 
Motivational leader     Motivators 
Leadership empowerment   Enterprise 2.0 
Employee empowerment    Manager 2.0   
Empowerment in organizations   Web 2.0 empowerment 
Motivations in organizations   Enterprise 2.0 in organizations   
 
  
Detta är enbart ett fåtal exempel på de ord vi använde oss utav. Under sökningens 
gång har vi kopplat ihop ord med varandra genom att använda ”and” samt urskilja 
begrepp från artiklar genom att använda ”without”, vilket ledde till en bra urskiljning 
av artiklar. Databasernas sökmotorer var till stor hjälp, då de är enkla att anpassa till 
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specifika sökningar och återger resultat. Det var en tidsödande process då vårt 
ämnesområde är relativt nytt. Detta försvårade sökandet, då det endast funnits 
begränsat med artiklar samt böcker inom området. Det har funnits mycket relevant 
läsning men mer begränsat inom den vetenskapliga kategorin.  

3.3 Urvalsmetod 
 
Problemformuleringen har en stark anknytning till valet av målgrupp (Jacobsen, 
2002). Avgränsningarna görs sedan genom tid och rum. Avgränsning genom rum 
innebär att göra en geografisk avgränsning (Jacobsen, 2002). Vi började välja mellan 
Halland, Skåne samt Göteborgs kommun. Ett bekvämlighetsurval som vi grundade i 
att de ligger nära geografiskt. Efter första urvalet övergick vi till ett strategiskt urval 
där vi begränsade oss till Göteborgs kommun. Anledningen är att vi fann många 
lämpliga företag för vår studie inom regionen samt att det är allmänt känt att 
Göteborgs kommun innehar störst andel företag. Ett strategiskt urval innebär enligt 
Jacobsen (2002) att enheter väljs utifrån de förväntade svaren från respondenterna. 
Avgränsning genom tid innebär enligt Jacobsen (2002) mätningar av ett fenomen vid 
en fast tidpunkt eller vid flera olika tidpunkter för att kunna jämföra förändringar över 
tid. Vi valde att fokusera på en fast tidpunkt när vi genomförde intervjuerna. Enligt 
Jacobsen (2002) kan urval göras som sannolikhetsurval eller icke-sannolikhetsurval. 
Då en generalisering inte ska göras är det inget krav på ett sannolikhetsurval, utan det 
fungerar med ett icke-sannolikhetsurval. Ett problem med det sistnämnda är att det 
kan resultera i att vissa grupper som kan uppfattas som relevanta inte kommer med i 
undersökningen (Jacobsen, 2002). Vi valde att använda oss av icke-sannolikhetsurval 
eftersom vi inte önskade göra en generalisering.  
 
Efter våra bekvämlighets- och strategiska urval gick vi vidare med att söka på Internet 
efter företag som vi tolkade som ”moderna” och med detta menade vi företag som 
känner till och använder sig av Enterprise 2.0. Denna vetskap fick vi genom att 
samtliga av de företagen vi fokuserade på har Enterprise 2.0-applikationer kopplade 
till sina hemsidor. Genom tillvägagångssättet fick vi en försäkran om att de var i 
kontakt med begreppet innan vi kontaktade dem. Enligt Holme och Solvang (1991) 
kan informationsinnehållet öka då forskaren använder sig av intervjupersoner som 
kan antas ha kunskap inom området. Vi skapade en lista över potentiella företag, 
utifrån listan lottade vi sedan vilka fyra företag vi önskade att undersöka. De två 
urvalsmetoderna medförde att våra intervjupersoner skiljde sig åt genom att de har 
olika bakgrunder, som utbildningar, arbetslivserfarenheter och antal år inom 
chefsposterna. 
 
När vi började med vårt urval av respondenter bestämde vi att de skulle befinna sig 
inom olika branscher för att få en större överblick över fenomenet Enterprise 2.0. 
Jacobsen (2002) menar att detta skapar en bättre spridning i informationen jämfört 
med intervjupersoner inom samma bransch. Holme och Solvang (1991) menar också 
att en spridning mellan respondenterna ökar informationsvärdet. De respondenter vi 
valde är verkställande direktörer på kontor med 50-249 anställda inom 
tjänstebranschen. Vi valde denna storlek då möjligheten för muntlig, personlig 
kommunikation till alla anställda finns, samtidigt som antalet anställda är tillräckligt 
stort för att det skall bli problematiskt. Vi anser att det hade varit problematiskt för 
oss att få möjligheten att genomföra en intervju med verkställande direktören på 
kontor med fler än 249 anställda. På kontor med mindre än 50 anställda är 
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sannolikheten stor att de anställda arbetar nära varandra och använder mer face-to-
face kommunikation och att Enterprise 2.0-applikationer då inte används i någon 
större utsträckning. Kvale (1997) menar att olika personer är lämpliga för olika typer 
av intervjuer då förmågan att återge och redogöra skiljer sig mellan olika personer. 
Vårt val av verkställande direktör grundade vi i att denne är högst upp i hierarkin och 
vi var intresserade av dennes inställning. Vi hade inga krav på att intervjupersonen 
skulle använda sig av Enterprise 2.0 i hög grad, utan vi ville få fram personens egen 
tolkning och åsikt kring begreppet. 
 

3.4 Datainsamling 
 
Vi använde oss utav en kvalitativ forskningsintervju. Syftet med denna typ av intervju 
är enligt Kvale och Brinkmann (2009) att få en förståelse ur intervjupersonens 
perspektiv kring en upplevelse om ett vardagsämne. Vi valde att välja ett fåtal 
respondenter och därigenom utföra ett mindre antal intervjuer. Kvale (1997) menar att 
detta tillvägagångssätt bidrar till möjligheten att göra en djupare tolkning av det 
insamlade materialet. Enligt Jacobsen (2002) bör en kvalitativ intervju vara något 
strukturerad från början så att undersökaren har en överblick över vilka ämnen denne 
vill få besvarade under intervjun. Detta för att få en garanti att det relevanta kommer 
med (Jacobsen, 2002). Vi arbetade fram en intervjuguide i enlighet med vår 
egenkonstruerade modell.  Den bestod utav våra huvuddelar med frågor under varje 
område som stöd, för att hålla en relativt öppen intervju med utrymme för följdfrågor 
och diskussion. Vi höll inte heller en specifik följd på frågorna utan lät diskussionen 
utvecklas naturligt som Jacobsen (2002) förespråkar. Enligt Holme och Solvang 
(1991) behöver varken innehåll eller ordning följa intervjuguiden helt men den är 
viktig för att täcka in de områden som skall undersökas. En helt ostrukturerad intervju 
är emellertid inte lämplig vid en kvalitativ intervju eftersom det då finns en  
risk att missa de ämnen som är relevanta (Jacobsen, 2002).  
 
En kontexteffekt kan enligt Jacobsen (2002) uppstå beroende på var intervjun 
genomförs. Även Holme och Solvang (1991) menar att miljön där intervjun 
genomförs påverkar det klimat som uppstår under intervjun. Antingen en naturlig 
situation som är bekväm för intervjupersonen eller en konstlad som innebär en plats 
där intervjupersonen inte känner sig hemma (Jacobsen, 2002). Platsen vi valde att 
utföra intervjuerna var på intervjupersonens arbetsplats, som är en naturlig kontext för 
denne. Konstlade kontexter kan medföra konstlade svar (Jacobsen, 2002). För att vara 
tillmötesgående och flexibla bestämde vi oss för att genomföra intervjuerna på 
respektive verkställande direktörs arbetsplats. Detta för att vi ansåg att det låg på vårt 
ansvar att inte begära transport och tidskrävande resurser för respondenterna. 

När vi genomförde intervjuerna bestämde vi att en person skulle anteckna på dator, då 
det går fortare och minimerar risken att missa relevant information. När anteckningar 
görs signalerar det även till intervjupersonen att det som sägs är av intresse som kan 
generera i att mer viktig information kommer fram (Jacobsen, 2002). De resterande 
två undersökarna genomförde den muntliga intervjun och antecknade stödord. Detta 
för att använda så mycket ögonkontakt som möjligt med intervjupersonen och hålla 
en levande diskussion utan för mycket avbrott. Relativt mycket ögonkontakt är av stor 
vikt för att föra en bra konversation (Jacobsen, 2002). Wärneryd, Arnell-Gustafsson, 
Davidsson, Wikman och Langlet (1986) diskuterar olika effekter av minnesfel. Vi 
försökte gardera oss emot detta genom att använda två diktafoner för att inte riskera 
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bortfall av viktig information. En diktafon medför enligt Kvale (1997) att forskaren 
kan koncentrera sig på tonfall, ord samt innebörden av olika uppkommande pauser.  
Kvale (1997) är dock väldigt noga med att påpeka att en diktafon inte registrerar 
virtuella aspekter samt att forskaren måste vara noga med att inspelning av god 
kvalitet verkligen sker. Vid ett senare tillfälle gav detta oss möjlighet att lyssna på 
intervjun igen och på detta sätt kunde vi analysera djupare och addera eventuella 
luckor som tidigare missats.  

3.5 Analysmetod 
 
Vi skapade vår intervjuguide utifrån den modell vi tog fram via teorin. Valet av 
tillvägagångssätt grundade vi i att få en bra och tydlig empiri som på bästa sätt gick 
att återkoppla till teorin samt göra en djup analys. Ett andra argument till 
utformningen var att skapa en enhetlig och bra struktur, där kopplingarna mellan olika 
områden var tydliga. Efter utförandet av intervjuer valde vi att renskriva och 
transkribera det insamlade materialet. Enligt Jacobsen (2002) är detta en tidskrävande 
process, som i slutändan skapar en organiserad data samt förenklar analysen, vilket 
enligt Denscombe också (2000) är de första stegen för att skapa en analys. Vidare 
valde vi att sammanfatta intervjuerna, vilket enligt Jacobsen (2002) kallas annotering 
och det är ett sätt att söka sig fram genom tillgängliga rådata. Efter det sållade vi bort 
irrelevant information för att tydligt se att det mest väsentliga kvarstod. Detta innebär 
enligt Jacobsen (2002) att systematisera. Det är ett nödvändigt steg för att förmedla 
vad som upptäckts genom intervjuerna samt att få en överblick över materialet 
(Jacobsen, 2002). Genom detta skapade vi vår empiri. För att inte relevant 
information skulle försvinna i denna process, valde vi att parallellt kartlägga data i 
form av tankekartor, något som Kvale (1997) hävdar leder till att onödig data lättare 
kan elimineras. Nästa steg för oss var att sammanställa analysen utifrån de tre 
områden som angreps redan i teorin: kommunikation, motivation, empowerment och 
slutligen en sammankoppling av de begreppen till huvudområdet Enterprise 2.0. På så 
sätt kunde vi jämföra vårt material för att se likheter och skillnader mellan 
respondenternas svar inom varje område. Enligt Jacobsen (2002) kallas det att 
kategorisera, vilket innebär att göra grupperingar för att kunna fokusera närmre på 
varje ämne som önskas belysas. De delas alltså in i olika kategorier för att ge en 
klarare överblick och således förenkla data samtidigt som de underlättar att se den 
röda tråden (Jacobsen, 2002). Kortfattat är de nämnda faserna ett tillvägagångssätt för 
att reducera informationens mångfald (Jacobsen, 2002).  
 
Jacobsen (2002) diskuterar vidare att olika svar kan uppstå beroende på hur frågorna 
är utformade samt även att olika intervjuare ser fenomenen ur olika perspektiv. Något 
som även Kvale (1997) diskuterar, hur effekten av att forskarna ensamma tolkar 
empirin, vilket kan leda till att egna perspektiv kan inverka på resultatet. Detta medför 
att undersökningseffekter kan uppstå, vilket enligt Jacobsen (2002) innebär att 
forskaren påverkar resultaten. Forskningsresultatet kan då inte vara neutralt eftersom 
undersökarens värderingar alltid kommer att återspeglas i undersökningen. Vi anser 
att vi har återgett en objektiv bild av empirin då vi varit tre personer som tolkat och 
analyserat empirin, vilket har motverkat en snedvriden bild av respondenternas svar. I 
den kvalitativa ansatsen kan även problem med närhet uppstå vid intervjuer, vilket 
innebär att undersökaren blir för djupt förankrad i den intervjuades version av 
verkligheten. Den nödvändiga analytiska förmågan till fenomenet som ska studeras 
kan då gå förlorad (Jacobsen, 2002). Eftersom vi var väl införstådda i detta och även 
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att det inte går att komma ifrån undersökningseffekter, skapade vi en medvetenhet om 
att det kunde ha en påverkan på vårt resultat. Enligt Jacobsen (2002) är den enda 
åtgärden mot undersökningseffekter att vara medveten och reflektera över hur de kan 
påverka resultatet. Alla metoder har olika undersökningseffekter enligt Jacobsen 
(2002) och vi hade således inte kunnat undgå undersökningseffekterna på något sätt.  
På grund av detta fanns även risken att vi i vår färdigbearbetade empiriska del hade 
tagit bort fakta som kunde uppfattas som relevant för en annan undersökare. Att 
radera en del av det empiriska materialet var en nödvändighet eftersom det skulle bli 
för överflödigt att ta med all information. Det är alltså vår personliga tolkning av data 
och därmed hade en annan undersökare med stor sannolikhet tolkat annorlunda och 
således fått ett annat resultat. 

3.6 Operationalisering  
 
Vår undersökning sträckte sig endast till fyra respondenter, där enda urvalskravet att 
de ska vara verkställande direktörer på medelstora kontor som visar tendenser till att 
applicera Enterprise 2.0-applikationer. Vi var dock medvetna om Jacobsen (2002) 
teorier angående att ett fåtal respondenter kan leda till ett resultat som inte är 
tillförlitligt. Då vi behandlat ett relativt nytt ämnesområde, var det av stor vikt för oss 
att respondenterna hade en exakt definition utav Enterprise 2.0. Det var också viktigt 
att inga missförstånd i kommunikationen uppstod. Utifrån detta ansåg vi att en 
intervjuguide med grundläggande frågor var av stor vikt. Detta för att få ett så 
tillfredställande svar från våra respondenter som möjligt, men även för att göra svaren 
mätbara. Enligt Jacobsen (2002) är det viktigt att verkligen mäta det som ska mätas, 
något som Jacobsen (2002) kallar för operationalisering och som gör svaren 
tillförlitliga. Vi utformade vår intervjuguide dels utifrån vår egenkonstruerade modell 
samt tidigare studerad forskning inom ledarskap och Enterprise 2.0. Holme och 
Solvang (1991) menar att operationaliseringen har sin utgångspunkt i den teori 
forskaren startat med. Tidigare forskning inom Enterprise 2.0 visade sig vara teknisk 
och fokuserad på hur applikationerna ska implementeras. Det vi ville tillföra är att se 
hur ledaren påverkas av en implementering. För att kunna göra detta har vi genom att 
granska tidigare forskning kommit fram till tre områden som måste tas i beaktningen 
då vi anser att de påverkar Enterprise 2.0 i hög grad. Områdena återfinns i den 
teoretiska referensramen och är: kommunikation, empowerment samt motivation. 
Enligt Holme och Solvang (1991) blir operationaliseringen svårare beroende på 
avståndet mellan den teoretiska begreppsarten och de operationaliserade begreppen. 
Jacobsen (2002) anser att ytterligare en aspekt som försvårar operationaliseringen är 
graden av hur abstrakta begreppen är. Inom vår teoretiska referensram, innefattande 
våra tre delområden samt Enterprise 2.0 som de ska sammankopplas till, ansåg vi att 
samtliga begrepp i allra högsta grad är abstrakta. Alltså de kan misstolkas och ha olika 
innebörd hos olika individer. Vidare hävdar Jacobsen (2002) att tolkas begreppen 
olika blir de således inte jämförbara. Vidare anser Jacobsen (2002) att ju mer abstrakt 
ett begrepp är, desto fler frågor krävs för att göra det mätbart. Då vi uppfattade 
begreppen som abstrakta började vi med att göra oss införstådda om respondenten 
visste vad begreppen betyder samt vad de har för innebörd för dem. När vi klargjort 
det började vi med att ställa personliga och allmänna frågor för att få en inblick i 
respondenten och företaget. De frågorna är numrerade 1-8 och återfinns i bilaga 1. 
Följaktligen övergick vi till våra huvudområden. Samtliga frågor är baserade på 
underrubrikerna i varje område. Beträffande kommunikation kan frågorna 9, 11-13 
kopplas till underrubriken kommunicerande chefer och fråga 10 med 
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kommunikationens utveckling. Under området empowerment baseras frågorna 14-15 
till definition och implementering, förändring av organisationsstrukturen samt den 
betydelsefulla kulturen och fråga 16-19 till ledarens roll. Under motivation är 
frågorna 21-23 grundade på dagens motivation, 24-25 knowledge management samt 
fråga 23 och 26 kopplas till effektivisering. Samtliga frågor inom kommunikation, 
empowerment och motivation sammankopplas även till Enterprise 2.0. Frågorna 27-35 
är direkt kopplade till området Enterprise 2.0. Vidare ställdes fråga 36 som en 
gardering för att inte missa något relevant inom respondenternas användning av 
Enterprise 2.0. Den avslutande frågan, 37 återkopplas till de åtta inledande frågorna, 
som riktades till att skapa fakta kring respondenterna. Frågorna är även utformade på 
ett öppet sätt för att främja uttömmande svar. Då vi har 5-9 frågor under varje område 
var vårt tillvägagångssätt i enlighet med Jacobsen (2002) teorier där han förespråkar 
fler frågor i intervjuguiden vid mer abstrakta begrepp. Detta för att öka mätbarheten 
(Jacobsen, 2002). Frågorna är egenutvecklade men har sin grund i tidigare forskning 
och forskningsresultat som vi granskat. Anledningen var att vi ville få ett brett 
omfång av frågor och svar men även för att kunna konkretisera begreppen i största 
möjliga mån. 

3.7 Primär- och sekundärdata 
 
Primärdata samlade vi in via besöksintervjuer, vilket enligt Jacobsen (2002) är den 
mest fördelaktiga metoden för att utföra en intervju. Genom att insamling av 
information är anpassad efter informatörens egen situation medför det enligt Holme 
och Solvang (1991) att informationen blir trovärdig. Analys av primärdata underlättas 
genom att en personlig kontakt skapas med respondenterna, vilket är svårt att etablera 
via observationer och enkätundersökning. Primärdata analyserades mot sekundärdata 
som Jacobsen (2002) definierar som tidigare insamlad information. Vår sekundärdata 
bestod av kritiskt granskade vetenskapliga artiklar samt redan existerande litteratur. 
Som tidigare diskuterats är Enterprise 2.0 ett relativt nytt ämnesområde, vilket 
medfört att endast ett begränsat omfång av vetenskapligt material funnits att tillgå. 
Enligt oss har detta medfört en större kritisk granskning av material än i normala fall. 

3.8 Reliabilitet, validitet och generalisering 
 
Enligt Jacobsen (2002) bör empirin innehålla både hög reliabilitet och validitet. Två 
begrepp som beskriver hur relevant och giltigt (validitet) samt hur tillförlitligt och 
trovärdig (reliabilitet) empirin är. Validitet innebär att det som mäts verkligen är det 
som bör mätas samt att det som mäts anses vara relevant för studien (Jacobsen, 2002). 
Enligt Denscombe (2009) bör data vara av rätt karaktär för vad som undersöks samt 
vara uppmätt på rätt sätt. Detta är enligt Denscombe (2009) ett sätt att kontrollera 
validiteten. Med reliabiliteten menas att undersökningen går att lita på (Jacobsen, 
2002). Genom att vi ställde oss frågan ”hade resultaten blivit desamma om vi utförde 
undersökningen en gång till?” kunde vi kontrollera att reliabiliteten är hög och 
undersökningen går att lita på. Jacobsen (2002) diskuterar vidare angående hur 
reliabilitet och validitet skall granskas. Triangulera är ett sätt där olika 
intervjuare/observatörer samt metoder kan kombineras (Jacobsen, 2002). Det är något 
vi gjorde i liten skala, då vi varierade intervjuare under olika intervjuer. Jacobsen 
(2002) diskuterar vidare argument för svårigheterna i att kontrollera en kvalitativ 
metod, då den kan anses vara mycket kontextberoende. Detta leder till att om någon 
annan person skulle anta sig utmaningen att undersöka samma område som vi, skulle 
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resultatet inte bli det samma, trots att samma metod används. Orsaken är på grund av 
effekter av tidigare nämnda relationer med respondenter som intervjuplats med mera 
(Jacobsen, 2002). Det är därför viktigt att forskare inom kvalitativa studier utförligt 
beskriver vilka metoder som använts (Jacobsen, 2002). Vi har därför i vår metod noga 
preciserat vårt tillvägagångssätt beträffande metodval samt kritiskt granskat dem. 
Enligt Jacobsen (2002) är urvalet av respondenter och att de ger rätt information 
oerhört viktigt för studien. Denscombe (2009) diskuterar hur respondenter kan 
påverkas av intervjuarens närvaro och därigenom inte ge korrekta svar. Beteendet 
brukar vanligtvis benämnas intervjueffekten (Denscombe, 2009).  Ett fenomen som vi 
inom gruppen inte kunde lägga märke till under våra fyra intervjuer.  
 
Då vi enbart genomfört fyra intervjuer anser vi oss inte kunna göra en generalisering, 
vilket innebär att ett resultat från en studie går att relatera till liknande situationer 
(Kvale, 1997). Enligt Kvale (1997) kräver en generalisering ett stort antal 
undersökningar. Holme och Solvang (1991) menar att ett fåtal undersökningsenheter 
ger ett omfattande informationsmaterial från respondenterna men att en generalisering 
är långt ifrån självklar. Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) kan endast en statistisk 
studie, där sannolikheten för att sambanden inte är en slump är angivna vara 
berättigad till en generalisering. Vi finner oss dock fått ett resultat som vi anser vara 
bra i relation till våra förväntningar.  

3.9 Källkritik 
 
Majoriteten av de artiklar vi har använt oss av i studien kan betraktas som 
vetenskapligt styrkande. Det har varit svårast att hitta relevanta artiklar direkt 
kopplade till området Enterprise 2.0. Där vi inte har funnit det vi sökte har vi 
kompletterat med litteratur och artiklar som inte är vetenskapliga. De källor som inte 
kan anses som vetenskapliga har vi noggrant utvärderat för att säkerställa giltighet 
och relevans för vår studie. Ett tydligt exempel är den litteratur och artiklar, 
publicerad av Andrew McAfee som vi har använt. Då han är grundare till begreppet 
Enterprise 2.0 ansåg vi att hans publikationer är av högsta relevans för vår studie. Vi 
är också medvetna om att huvudparten av våra källor inte är svenska. Därmed finns 
det en risk att de teorier vi behandlat inte är lika relevanta i Sverige som i det land där 
forskaren bedrivit sin studie. För att minimera risken för att teorierna inte skulle vara 
relevanta även i Sverige har vi haft detta i åtanke när vi läst och använt teorier. Då ett 
fåtal citat varit svåra att korrekt översätta har vi valt att låta på dem stå på engelska, 
detta för att inte missförstånd skall uppstå.  
 
Vi har valt att undvika att använda oss av studentlitteratur i största möjliga mån, då 
denne oftast är utformad för att lära samt att många förenklade förklaringar 
förekommer. Inom vissa områden har vi trots denna vetskap valt att göra det ändå. 
Anledningen är att vi ansett att den varit relevant för vår studie. Dessutom har vi vid 
ett tillfälle använt oss av Robins och Judge (2009) som är en andrahandskälla. Vi är 
medvetna om att andrahandskällor kan försämra kvalitén. Då förstahandskällan inte 
var tillgänglig för oss utvärderade vi andrahandskällan noggrant för att säkerställa 
betydelse för studien. I den inledande delen av uppsatsen har vi också med 
undersökningar utförda av McKinsey och AIIM (Association for Information and 
Image Management). Mckinsey är ett erkänt konsultföretag inom management och 
strategi och AIIM är en ideell organisation inom affärsprocesser. Vi anser att 
undersökningarna vi har använt i allra högsta grad är relevanta för vår studie.    
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Då vi var intresserade av hur chefer påverkas av Enterprise 2.0 valde vi att enbart 
intervjua verkställande direktören på respektive företag. Vi är medvetna om att vi kan 
ha gått miste om viktig information och infallsvinklar genom att vi avstod från att 
intervjua personer med andra positioner. Vi ansåg emellertid att en koncentration 
kring verkställande direktörens synvinkel skulle ge oss en bättre förståelse för att 
kunna besvara vår problemformulering.   

3.10 Efter studien   
 
I efterhand kan vi konstatera att vi har samlat in ett bra empiriskt material för vår 
studie. Urvalskravet att företagen skulle använda sig av Enterprise 2.0-applikationer 
var en stor anledning. Genom att respondenterna redan hade erfarenhet inom området 
kunde vi föra en uttömmande diskussion och därigenom få utförliga svar. Detta har 
varit till stor fördel i vår studie och möjliggjort relevanta kopplingar mellan empiri 
och teoretisk referensram. Därmed har vi uppfattningen att vi lyckats besvara vår 
problemformulering och uppfyllt vårt syfte på ett tillfredställande sätt.    
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4. Empiri 
 
 I denna del av uppsatsen presenterar vi vårt empiriska material. Det består av en 
presentation av våra respondenter, följt av det insamlade materialet vi erhållit genom 
intervjuerna. Materialet är uppdelat i delområdena; kommunikation, empowerment 
och motivation. Vidare avslutas empirin med huvudområdet Enterprise 2.0. 

 

4.1 Presentation av respondenter  
 
En av våra respondenter har på egen begäran valt att vara anonym av privat 
anledning. Vi respekterar detta önskemål och kommer benämna denna person som 
Göran i empirin. Vi uppger då inte heller information som kan koppla Göran till sin 
arbetsplats. 
 
Göran      Fredrik Abrahamsson 
Företag:      Företag:   Know IT 
Utbildning:     Utbildning:   IUM business School 
Position:     Position:   VD 
Anställningstid:    Anställningstid: 17 år, 11 år på Know IT 
 
Thomas Torkelsson    Peter Ohlsson 
Företag:  Got Event   Företag:   Stendahls reklambyrå 
Utbildning:  Civilingenjör   Utbildning:   Civilekonom Handel  
Position:  VD    Position:   VD 
Anställningstid: 7 år    Anställningstid: 13 år 
 
 
Innan vi ställde frågor kring våra teoriområden började vi intervjun med att ställa 
allmänna frågor för att skapa en bild över respondenternas ledaregenskaper. Vi ville 
också få en bredare förståelse för hur de själva ser på sitt ledarskap.  
 
Vi började med att fråga vad respondenterna har för arbetsuppgifter. Göran säger att 
han arbetar mycket med affärsutveckling och strategiutveckling. Göran påpekar också 
att en del av hans arbetsuppgifter är att koordinera och hålla ihop organisationen. 
Thomas är också inne på ett liknande spår då han beskriver hur hans arbetsuppgift är 
att leda företaget. Att leda företaget innebär att få det att fungera ekonomiskt, 
kvalitetsmässigt och samtidigt få personalen att trivas säger Thomas. Fredrik menar 
att hans huvudsakliga uppgift är att se till att allt flyter på. Kontoret är uppdelat i fyra 
olika affärsområden med en enhetschef för varje grupp. Fredrik menar att det är hans 
ansvar att ge direktiv på hur de skall jobba och få det att fungera. Peter säger att hans 
arbetsuppgifter är att få företaget att fungera, generera resultat och ta hand om 
människorna som arbetar på företaget. 
 
Göran ser sig själv som analytisk, målinriktad och som en “coach”. Vidare säger 
Göran att han är en drivande person med intresse för sammanhang både i stort och 
smått samt besitter en stor integritet som är fokuserad på att ”göra det rätta”. Där 
inkluderas även att hjälpa andra säger Göran. Thomas beskriver sig själv som 
utåtriktad, tydlig, envis, prestigelös och som en person som klarar av att ha många 
bollar i luften. Thomas är noggrann med att påpeka att egenskaperna både kan vara 
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positiva och negativa. Fredrik ser sig själv som en engagerad ”entreprenörstyp”.  
Peter väljer att beskriva sig själv som en ”teamplayer”. Vidare säger Peter att det 
brukar bli bra stämning omkring honom och att han är bra på att skapa en 
kombination av trygghet och utmaning på arbetsplatsen.  
 
Respondenterna hade liknande syn på vad som är utmärkande för en bra chef, där 
tydlighet står i centrum. Göran menar att en bra chef lyckas skapa balans mellan 
tydlighet och rättvisa. Göran säger också att en bra chef är en person som får saker 
gjorda i ett organisatoriskt perspektiv. Enligt Göran måste en bra chef även vara 
tillräckligt insatt i verksamheten för att kunna detaljstyra om det skulle behövas. 
Göran förklarar vidare att det börjar med prestationen, en bra ledare är en person som 
är prestationsinriktad och som vill åstadkomma något. Han anser att personer har 
olika styrkor och svagheter, något som leder till skillnader i metoder för att nå samma 
resultat. Enligt Göran är detta kärnan och utgångspunkten för en framgångsrik ledare. 
Det är även viktigt att involvera personer men den viktigaste delen för en effektiv 
ledare är att denne är engagerad, intresserad och frågar efter viktiga saker på en 
konkret och relevant nivå. De är personer som inte gömmer sig för problem och tar 
ansvar för både bra och dåliga saker som händer menar Göran. Thomas säger också 
att en bra chef skapar en tydlig struktur tillsammans med medarbetarna för att skapa 
en organisation som är förståelig. En annan viktig egenskap för en bra chef är också 
enligt Thomas en person som är strategisk gällande vilka frågor hon eller han skall 
behandla. Thomas menar att det annars finns en risk för felprioriteringar som leder till 
att energi försvinner från det som verkligen är viktigt. Slutligen tillägger Thomas att 
en bra chef skall vara positiv och skapa en bra stämning. Precis som de andra 
respondenterna menar Fredrik att en bra chef bör vara tydlig i sitt agerande. Fredrik 
tillägger dessutom att en bra chef bör bara lyhörd för att möjliggöra en 
tvåvägskommunikation. Peter är den enda av våra respondenter som inte nämner 
ordet tydlighet. Peter menar att en bra chef bör vara tillgänglig, lyhörd och en 
skapande visionär. Dessutom tillägger Peter vikten av att vara positiv och sprida 
glädje på arbetsplatsen. 

4.2 Kommunikation 
 
Respondenternas dagliga användande av kommunikation är likartad men skiljer sig 
inom vissa områden. Göran säger att e-post är ett bra alternativ för okomplicerade 
frågor. Beträffande mer komplicerade frågor anser Göran att telefon kan användas 
men betonar även vikten av att ha en struktur av mötesforum, där olika konstellationer 
träffas regelbundet. Thomas säger att han använder sig mycket av företagets intranät, 
där han var tredje vecka kommunicerar vad som har inträffat under perioden. 
Dessutom arrangerar Thomas träffar med arbetsledarna en gång i månaden för att 
möjliggöra en tvåvägskommunikation. En annan viktig del enligt Thomas är också att 
vara ”ute i omklädningsrummen” som han förtydligar är där personalen finns. 
Thomas menar vidare att många frågor och diskussioner pågår just där. Fredrik har 
ungefär samma syn men uttrycker sig annorlunda beträffade den dagliga 
kommunikationen.  
 
”Där är jag fortfarande tyvärr lite gammal och kör väldigt mycket e-post och 
personliga möten” (Fredrik Abrahamsson, personlig kommunikation, 23 mars, 2011).  
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Fredrik nämner också att företaget använder sig av en blogg som de fortfarande håller 
på att utveckla. Peter säger att de håller mycket fysiska möten men hävdar också att 
det inte får gå till överdrift.  
 
”Man får inte ha för mycket möten, för det är svårt att få betalt för” (Peter Ohlsson, 
personlig kommunikation, 8 mars, 2011).  
 
Peter menar att de fysiska mötena organiseras på olika sätt. Alla medarbetare på 
kontoret har möte varannan månad, projektledare har möte en gång i månaden och de 
fem olika våningsplanen som kontoret består av har separata möten för varje våning 
en gång i veckan. Peter betonar att de utöver fysiska möten också har andra typer av 
kommunikation. Personligen använder Peter sig mycket av e-post och telefon, 
dessutom har företaget stor nytta av ett utvecklat system där e-post skickas till 
samtliga medarbetare för att informera om vad som sker under dagen. Peter förklarar 
att företaget har ett intranät men att detta e-postsystem har tagit över alltmer.          
 
Alla respondenter kan se en markant skillnad i företagets internkommunikation idag i 
jämförelse mot när de blev anställda på företaget. Göran menar att den interna 
kommunikationen har förändrats, vilket han tror beror på att företaget har växt. Göran 
menar att kommunikationen blir svårare i takt med att organisationen växer. 
Kommunikationen blir mindre personlig och komplexiteten ökar, därför ställs det 
högre krav på att kommunikationen är strukturerad påpekar Göran. Thomas säger att 
kommunikationen numera sker mer elektroniskt. Förr använde vi tryckta papper där 
nyhetsbrev och liknande skickades ut berättar Thomas. Fredrik menar att mycket av 
det gamla finns kvar, i form av möten och e-post. Samtidigt påpekar Fredrik 
förändringar som sker och nämner att företaget använder en intern chatt som heter 
Yammer.  
 
”Den är otroligt smidig att använda, så den använder vi för att kommunicera internt” 
(Fredrik Abrahamsson, personlig kommunikation, 23 mars, 2011).  
 
Fredrik säger att mer än hälften av företagets anställda använder chatten dagligen för 
att kommunicera med varandra och det har gått lavinartat fort, från att chatten sattes 
på prov för åtta månader sedan. Peter beskriver förändringen annorlunda och menar 
att företaget försöker ha en mer platt organisation i jämförelse med hur det var förr. 
Idag förs mycket mer information ut och det sker mer frekvent beskriver Peter. Alla 
skall vara mer involverade och så informerade som möjligt. Peter menar att detta 
krävs för att medarbetarna ska känna sig delaktiga. Peter betonar också att 
informationen inte är lika filtrerad idag i jämförelse med hur den var under gamla 
generationens ledare.  
 
”Man kunde inte skicka en pressrelease utan att ta ett styrelsebeslut, att den skulle 
vara skriven på rätt sätt. Idag på nätet är det inte så noga, man skriver något och var 
det inte bra så redigerar vi den imorgon” (Peter Ohlsson, personlig kommunikation, 8 
mars, 2011).  
 
Beträffande vilka kommunikationssätt de föredrar att använda skiljer sig svaren en del 
mellan respondenterna. Göran säger att han väljer kommunikationssätt beroende på 
hur komplicerad frågan är. Thomas hävdar att muntlig tvåvägskommunikation är 
överlägsen. Att kommunicera genom skrift leder lätt till att mottagaren läser mellan 
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raderna och missuppfattar budskapet menar Thomas. Fredrik säger istället att hans 
drömvision är en företagsblogg, där tvåvägskommunikation sker genom att 
medarbetarna har möjlighet att kommentera och ge synpunkter på allt som skrivs. 
Peter säger att han inte föredrar något speciellt kommunikationssätt och menar precis 
som Göran att kommunikationssätt bör väljas efter situationen i fråga, ibland behövs 
fysiska möten och ibland kanske det räcker att skicka ett textmeddelande säger Peter.       
 
Alla våra respondenter hade liknande syn beträffande effektiv kommunikation, det 
handlar om att vara tydlig och skapa förståelse hos medarbetarna. Göran menar att en 
situationsanpassad kommunikation är en effektiv kommunikation. Enligt Göran är det 
viktigt att det finns en röd tråd som gör informationen tydlig och enkel. Göran betonar 
också vikten av att ställa frågor för att skapa en tvåvägskommunikation. 
 
”Ställer man en fråga får man den andra parten att börja tänka. Påstår man endast 
en sak är det en stor sannolikhet att det bara åker förbi” (Göran, personlig 
kommunikation, 3 mars, 2011).  
 
Thomas beskriver att effektiv kommunikation är när det går att svara på frågan och att 
alla inblandade förstår de beslut som fattas. Thomas påpekar dock att det inte får bli 
för tidskrävande, kommunikationen fungerar bäst när den går snabbt, samtidigt som 
den är förståelig. Fredrik menar att effektiv kommunikation har ett samband med 
förmågan att rakt på sak kunna förmedla det som parterna skall prata och diskutera 
om, därför är snabba och korta beslutsvägar avgörande. Fredrik betonar dock att 
missförstånd lätt kan uppstå när teknisk kommunikation används. Peter säger att 
effektiv kommunikation handlar om att förenkla kommunikationen för att folk ska 
kunna ta till sig den information som förmedlas. Peter beskriver hur Facebook, 
Twitter samt e-post används i stor utsträckning och att det idag inte finns tid att läsa 
något som är för långt. Enligt Peter handlar det om att tänka igenom det som ska 
kommuniceras och försöka göra det så kort som möjligt.  
 
Respondenterna beskriver även betydelsen av den interna kommunikationen på 
liknande sätt. Göran menar att internkommunikation är viktig för att kommunicera 
vad som händer i företaget. Att beskriva förändringar eller vilka förväntningar som 
finns är två exempel som Göran nämner. Göran betonar att den interna 
kommunikationen är otroligt viktig för att skapa en förståelse över hur företagets alla 
delar hänger ihop. Thomas framhäver främst att medarbetarna skall kunna ställa 
frågor. Dessutom säger Thomas att det är viktigt för honom att hela tiden höra 
medarbetarnas synpunkter. Fredrik menar att de eftersträvar en helhetsstruktur över 
informationen i internkommunikationen, genom både intranät och blogg. Fredrik 
tillägger dock att detta är ett område som de kan förbättra, vilket de också arbetar 
kontinuerligt med. Peter menar att den interna kommunikationen är avgörande för att 
skapa delaktighet mellan all personal och därigenom skapa delaktighet i företaget. 
Peter påpekar att olika personer har annorlunda syn på internkommunikation och att 
det rör sig om en generationsfråga. 
 
”För de som var födda på 60-talet var det okej att bara ha en arbetsplats och ett jobb 
att gå till och få en lön, så är det inte idag med alla som är utbildade och vill 
någonting” (Peter Ohlsson, personlig kommunikation, 8 mars, 2011).  
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4.3 Empowerment 
 
Tre av våra respondenter har liknande tolkningar av empowerment och endast en var 
osäker på dess innebörd. Sammantaget anser de att empowerment handlar om att ge 
ansvar och befogenheter, där de anställda får en möjlighet till delaktighet och ansvar. 
Göran säger att befogenheter och ansvar måste hänga ihop någorlunda, ofta kan en 
person ha mycket ansvar men inga befogenheter. Thomas säger att han har läst en del 
om empowerment och hans uppfattning är att det handlar om medarbetarnas 
möjligheter att påverka, vara delaktiga och engagerade. Enligt Fredrik är 
empowerment grunden för hela bolaget och det är otroligt viktigt att konsulterna tar 
egna initiativ. Peter säger att det handlar om att få folk att växa genom att ge mandat 
och dela ut ansvar. 
  
”Det är skitsvårt, det är så svårt. Man är insyltad i nått, man vet precis vad det är och 
så skall man få någon annan att göra det” (Peter Ohlsson, personlig kommunikation 
8 mars, 2011). 
 
Tre av respondenterna svarar liknande angående de anställdas möjlighet till 
självbestämmande medan Thomas svarar att personalen har möjlighet att vara med 
och tycka, men inte att vara med och bestämma. Enligt Göran har de anställda 
obegränsad möjlighet till empowerment till att utveckla sin egen karriär eftersom de 
arbetar som konsulter. Göran menar att det är viktigt att förstå kontexten, konsulten 
jobbar inte för oss utan för kunden. Thomas säger att han har utvecklingssamtal med 
de anställda minst en gång per år och pratar igenom vad som är bra och vad som kan 
förbättras. Thomas tillägger att det även anordnas arbetsplatsträffar där 
arbetsplatsfrågor diskuteras. Fredrik anser att det är viktigt att de anställda kan ta egna 
initiativ och utveckla nya kreativa lösningar för kunden. Vidare säger Fredrik att alla 
inte blir företagsledare eller nya innovatörer. Grundtanken är dock att de anställda ska 
ha viljan att ta ett eget ansvar, vilket han likställer med entreprenörskap. Fredrik ser 
också en fördel med att rekrytera yngre personer, då företaget på det sättet kan hitta 
personer som har ett brinnande intresse för att påverka. Peter anser att de anställda har 
stor möjlighet till självbestämmande men att empowerment kan vara en svårighet. 
Peter menar att det är en svårighet att lita på andra människor och att det är lättare att 
genomföra det själv. Allt fler helger tillbringas med att själv göra de delegerade 
uppgifterna, till slut går det inte att leva normalt längre. Det handlar om att ta sig tid 
till att lära upp de anställda, även om det är mycket svårt menar Peter. 
 
Peter och Thomas svar var snarlika gällande vilka åtgärder de vidtar för att de 
anställda ska få möjlighet till självbestämmande. Den gemensamma faktorn var att det 
är viktigt att lyssna på de anställda och att varje anställd ska får vara med och 
påverka. Göran anser att det är viktigt att tydliggöra sambanden för de anställda om 
hur verksamheten är sammanbunden för att det ska generera lärande. Efter det har de 
anställda möjlighet att fatta egna beslut i olika frågor. Empowerment ser dock 
annorlunda ut i chefskapet, det innebär lite mer begränsningar då chefen är ”kuggen i 
maskineriet”. Thomas säger att han arbetar aktivt med att öka delaktigheten. De 
använder sig av medarbetarenkäter där de får besvara frågor för att få fram de 
anställdas åsikter. Dessutom säger Thomas att arbetsledarutbildningar anordnas för att 
få fram en handlingsplan. Vidare säger han att de är noga med att anpassa 
arbetsledarutbildningarna till varje individ eftersom alla är olika och har olika behov. 
Peter säger att de har utvecklingssamtal en gång per år där gemensamma mål 
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upprättas och de anställda driver frågan med support från ledaren. Det är nedskrivet 
vad den anställde har för ansvar och inom det området får han eller hon agera fritt. 
Fredrik säger att de brukar förmedla grundtanken om det egna ansvaret redan vid 
anställningsintervjuerna. Det är ett sätt att medvetandegöra vikten av ansvar redan 
från början. Peter säger att de delegerar ut arbetsuppgifterna eftersom det är en platt 
organisation med mycket öppenhet som innebär frihet.  De anställda får då ta egna 
initiativ som medför engagemang och delaktighet. Det finns dock en kultur som 
medför vissa gränser tillägger Peter. 
 
Göran anser att empowerment är bra eftersom alla blir engagerade och involverade.  
Thomas ser fördelen i att lyssna på de anställda och ta tillvara på deras synpunkter, 
därigenom kan de komma överens så gott det går. Fördelarna Fredrik kan se med 
empowerment är att deras bolag har expanderat organiskt med 95 % på en 10-
årsperiod. Detta genom att de anställda får möjligheten till att kliva fram och vara 
med och driva. Peters åsikt är att företaget kan få individerna att växa genom 
empowerment. De anställda blir som en familj som ställer upp och hjälper varandra.  
 
Göran har dåliga erfarenheter från empowerment från sin första arbetsplats. När de 
anställda fick möjlighet till eget ansvar var det ingen som gjorde någonting. Han tror 
att det beror på att det inte är roligt om någon inte frågar vad som görs. Här ser Göran 
vikten av ledarskap för att det ska fungera, ledaren måste vara engagerad och 
involverad samt ställa frågor.  
 
”Jag tror inte på självbestämmande som enskilt, det fungerar inte, utan det funkar att 
man ger ansvar och befogenheter, men att man hela tiden har en dialog och 
diskussioner och är transparant kring hur det går. För det är ju ett ansvar som ledare 
och chef att man bryr sig” (Göran, personlig kommunikation, 3 mars, 2011).  
 
Göran säger att det är chefens uppgift att det ska fungera på arbetsplatsen, annars är 
det ledarskapet som är dåligt. Angående nackdelarna med empowerment anser 
Thomas att eftersom de anställda endast får vara med och tycka men inte att 
bestämma, kan det medföra tuffa diskussioner. Fredrik säger att en del av kontrollen 
går förlorad när empowerment implementeras och att det då inte styrs på samma sätt 
som i en organisation som består av en hierarkisk struktur. Peter säger att det är en 
svårighet för honom att delegera ut ansvaret på de anställda när han själv vet precis 
hur det ska göras. Det är tidskrävande under upplärningsperioden, när han själv kan 
göra det fortare. Mycket handlar även om att tilliten till andra inte är lika stor som till 
en själv tillägger Peter. 
 
Gällande frågan hur respondenterna uppfattar en bra företagskultur var Görans och 
Peters svar likvärdiga. De menar att kulturen har sitt ursprung i historiken och 
sträcker sig långt bak i tiden. Göran beskriver att företagskulturen är det som sitter i 
väggarna. Det handlar om hur saker och människor agerar, vilket syns tydligt i en 
organisation. Vidare anser Göran att det finns många element av företagskultur och 
eftersom den härstammar långt bak i tiden är den svårförändrad. Det enda sättet att 
förändra kulturen är att börja med att förändra agerandet inom företaget. Då måste 
även företaget bestämma på vilket sätt som är önskvärt att agera efter. Efter det måste 
förändringarna föras ner till det dagliga arbetet och det är av stor betydelse att ledaren 
föregår med gott exempel. Göran poängterar också vikten av att följa upp och 
säkerställa att det önskade agerandet efterföljs. Göran ser detta som det enda sättet att 
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förändra en kultur på och det tar väldigt lång tid. För Thomas innebär en bra 
företagskultur att alla är engagerade och angelägna om bolagets framtid. Thomas 
menar också att företaget i sin tur bryr sig om de anställda och deras utveckling. 
Thomas säger att det är viktigt att anställda får en balans mellan arbete, fritid och får 
vistas i en kreativ miljö där de känner att det är roligt att vara med, tycka till och 
förändra. Även flexibilitet är viktigt, Thomas menar att de anställda är villiga att 
hjälpa till där det behövs även om det ligger utanför deras arbetsområde. Just nu 
använder vi ett program för att granska företagskulturen och de värderingar som 
råder, det finns hela tiden saker som kan förbättras säger Thomas. Fredrik förklarar en 
bra företagskultur som: 
 
”En bra företagskultur, det är ju egentligen att man har bra trivsel och att man kan 
gå till sitt arbete och vara glad och att bolaget står upp för samma värderingar som 
de enskilda individerna står för” (Fredrik Abrahamsson, personlig kommunikation, 
23 mars, 2010).  
 
Peter anser att det är mycket viktigt att ha en bra företagskultur och säger att de kallar 
sin kultur för ”Stendahlsandan”. Enligt Peter har deras företagskultur gått i arv från de 
tidigare ägarna till Stendahls reklambyrå, där några av dem fortfarande arbetar kvar. 
De är numera kallade ”seniors advisors”. Detta för att de har lärt de anställda hur de 
ska jobba, bland annat mycket om reklam, företagskultur, att vara ”serviceminded” 
och att kunden står i fokus.  
 
”Aldrig ge upp, behöver vi jobba julafton för att kunden säger det, så gör vi det. Vi 
går fan inte hem förens det är klart och den typen av kombination av gammaldags 
värderingar och jobba mycket med modern empowerment och transparens” (Peter 
Ohlsson, personlig kommunikation, 8 mars, 2011).  
 
Peter säger vidare att det var längre arbetsdagar bara för ett decennium sedan. Idag 
har människor andra intressen och de vill hem på kvällarna. Långa arbetsdagar var 
framträdande just i reklambranschen, de anställda arbetade, gick hem för att sova 
några timmar och kom sedan tillbaka till jobbet igen. Peter menar inte att det var en 
bra kultur, men det var en tydlig företagskultur. 

4.4 Motivation 
 
Våra respondenter diskuterade vilken innebörd motivation har för dem samt hur de 
motiverar sin personal. Göran diskuterade hur motivation är väldigt individuellt men 
att alla vill få uppskattning för bra utfört arbete. Det är viktigt att visa sin 
uppskattning i det dagliga arbetet, genom att till exempel ge en positiv kommentar här 
och där. Göran påpekar även att en balans mellan positiv och negativ feedback är av 
stor vikt. Drömscenariot för Göran är att personalen faktiskt trivs med att prestera och 
menar att motivationen i så fall kommer naturligt. Thomas beskriver att motivation är 
att utveckla personalen och företaget. Personalen måste tycka att det är roligt att 
arbeta och inte vara rädda för att ta del av makten. Något som Thomas påpekar är 
viktigt i den bransch han arbetar i. Fredrik beskriver att han blir motiverad via bra 
resultat men är snabb att påpeka att detta inte får uppnås till varje pris. Personalens 
välmående, nöjda kunder, bra resultat och låg personalomsättning är enligt Fredrik de 
viktigaste faktorerna. Peter anser att människor är för dåliga på att ge beröm och säger 
att han själv kan bli motiverad när han hör att hans arbete är uppskattat av kunden.  
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”Ledarskap och motivation tror jag går hand i hand” (Göran, personlig 
kommunikation, 3 mars, 2011). 
  
Respondenterna är i stora drag ense om att de inte har en specifik utarbetad taktik för 
att visa personalen sin uppskattning, eller några speciella sätt för att motivera.  Göran 
anser dock att det främst är viktigt att visa uppskattning i det dagliga arbetet genom 
att ge positiva kommentarer. Även pengar är en stor motivationsfaktor och ett av de 
klassiska sätten att motivera säger Göran. Han säger dock att pengar har sina brister 
som inte nödvändigtvis löser några problem, det har aldrig räckt med att slänga 
pengar på ett problem. Göran menar att en person nödvändigtvis inte behöver prestera 
bättre för att han eller hon har en hög lön. Det handlar mycket om att personalen 
strävar efter samma mål och är på samma nivå, då följer motivationen med. Göran 
avslutar med att säga att det är viktigt att vara sig själv med de brister och fel som alla 
har. Thomas menar att en stor motivationsfaktor är lönen och eventuella ”morötter” i 
form av biljetter till olika evenemang. Enligt Thomas är det också viktigt att ge beröm 
vid rätt tillfälle. Thomas menar även att miljön som personalen arbetar i kan ses som 
motiverande i sig. Fredrik säger att en viktig del för honom är att visa att personalen 
är betydelsefull. Detta uppnås genom att personalen får större utrymme för ansvar och 
tillåts att misslyckas. Känner personalen att de har denna makt och frihet kommer de 
våga testa nya sätt för att lösa sina uppgifter. Fredrik använder även en del mjuka 
faktorer som till exempel aktiviteter både inom och utom kontoret. Fredrik diskuterar 
även hur de använder sig av strategiska rådgivare kopplade till bolaget. Rådgivarna 
hjälper till med speciella utbildningar. Fredrik menar att utbildningarna handlar 
mycket om att skapa en förståelse för hur företaget och personal tänker samt hur nya 
personer bör tänka. Allt för att skapa en så konkurrenskraftig personal som möjligt 
tillägger Fredrik och menar att detta leder till att motivationen stiger. Peter säger att 
det inte handlar om någon ”rocket sience” det är endast människor, att vara glad och 
trevlig mot alla kan räcka långt. 
 
När det kommer till eventuella motgångar, gäller det enligt Göran att vara öppen och 
säkerhetsställa  en diskussion om hur personerna skall gå vidare.  
 
”Kommunicera i ordets rätta bemärkelse, inte monolog utan dialog”  
(Göran, personlig kommunikation, 3 mars, 2011). 
 
Thomas menar att det är viktigt att de anställda får ”morötter” för att motiveras och 
föras framåt. Vid en förlust av en kund säger Fredrik att det är viktigt att snabbt 
lokalisera anledningen och föra en diskussion med alla involverade, för att inte göra 
samma misstag två gånger. Peter är ärlig och säger att företaget inte har haft några 
större motgångar. Peter tar upp finanskrisen 2008 som exempel och säger att företaget 
inte tvingades till någon uppsägning under denna tid.  
 
”Vi hade lite mindre att göra, det var ingen jättefråga liksom”  
(Peter Ohlsson, personlig kommunikation, 8 mars, 2011). 
 
För att koppla motivation till kommunikation diskuterades i vilken utsträckning 
respondenterna ansåg att kommunikationen påverkar motivationen. Göran anser att 
kommunikation är ett verktyg för att öka motivationen. Thomas säger att kopplingen 
är jättestark.  
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“Klappa folk på axlarna, det är ju kommunikation”  
(Thomas Torkelsson, personlig kommunikation, 3 mars, 2011).  
 
Detta är en viktig faktor, som endast kan uppstå vid personlig kontakt menar Thomas. 
Att arbeta som en grupp mot ett och samma mål är också av stor vikt enligt Thomas, 
då det sätter ribban inför nästkommande projekt. Fredrik är inne på ett likande spår 
och diskuterar hur företagets konsulter både är belägna på kontoret och ute hos kund. 
Det är en större utmaning att kommunicera med personalen som befinner sig ute hos 
kund. Fredrik påpekar även att kommunikationen till viss del är viktigare med de här 
personerna. Det är lättare att kommunicera på daglig basis med personalen som sitter 
på kontoret. 
 

Peter diskuterar mer hur extremt farlig fel information är och hur denna kan bli 
störande för folk. Det kan uppstå situationer där specifika personer måste informeras 
innan den stora massan, något som Peter personligen har misslyckats med vid vissa 
tillfällen. Peter beskriver ett exempel där han informerat för få personer angående 
befordringar inom företaget, vilket ledde till missnöjd och besviken personal. Vidare 
säger Peter att brist på information och hur folk uttrycker sig kan vara farligt. E-post 
är på sätt och vis extremt farligt tillägger Peter.  

 
”När tempot drar upp, så försöker man spara tid på att messa och mejla och så  
riskerar man att det blir helt fel. Ibland måste man prata.” (Peter Ohlsson, personlig 
kommunikation, 8 mars, 2011). 

4.5 Enterprise 2.0 
 
Vidare fördes en diskussion angående Enterprise 2.0 och vilken betydelse samt 
innebörd begreppet har för varje respondent. Göran är snabb med att påpeka att 
Enterprise 2.0 inte har någon speciell personlig innebörd. Thomas och Peter hade en 
liknande uppfattning.  Fredrik är respondenten som är mest bekant med begreppet och 
förklarar att det handlar om en tvåvägskommunikation. Göran berättar att hans 
tidigare erfarenheter mer handlar om vad Enterprise 2.0 skall användas till. Göran 
förklarar att han anser att Enterprise 2.0 har en större innebörd för den yngre 
generationen, som på daglig basis använder sig av sociala medier för att 
kommunicera. Göran berättar vidare att Enterprise 2.0 används inom företaget som 
han numera arbetar på. Interna nätverk utgör då en stor del, där olika frågor 
diskuteras. Thomas förklarar att de precis börjat använda sig av Facebook, främst för 
att nå ut till nya och existerande kunder. Det svåra är att inte stanna på denna nivå, 
utan att utveckla och göra någonting av det beskriver Thomas. Han nämner även att 
de använder databaser som är projektstyrda, där de anställda kan gå in och fylla på 
med material som alla har tillgång till att se. De kan både läsa och bidra med egen 
information. Det är en form av integrering för medarbetarna förklarar Thomas. 
Fredrik säger att han även varit i kontakt med Enterprise 2.0 på hans tidigare 
arbetsplats och att de började använda Enterprise 2.0 genom att bjuda in besökare till 
en dialog via företagets hemsida. Även Peters företag använder sig av Facebook men 
påpekar att det inte är han som sköter det, då han helt saknar intresse.  
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”Jag kan inte riktigt fatta varför jag skall skriva vad jag gör och tycker privat”  
(Peter Ohlsson, personlig kommunikation, 8 mars 2011).  
 
Peter förklarar att de använder applikationer för att på en intern nivå skapa 
kommunikation mellan personalen. På ett externt plan använder de sig frekvent av 
Facebook, Twitter och företagets hemsida. Vidare tar Peter upp ett exempel där de 
anordnat ett evenemang på kontoret där inbjudan enbart gått ut via sociala 
medier och anslutningen av folk blev enorm.  
 
”Det handlar om att vara någon i branschen, vara lite modern, få reklamstudenter, 
att vilja jobba här på sikt, bygga relationer, synas.”  
(Peter Ohlsson, personlig kommunikation, 8 mars, 2011). 
 
Vidare diskuterar Göran om valet att implementera Enterprise 2.0-applikationer i 
företaget. Göran säger att det är en viktig del för de yngre medarbetarnas sätt att 
kommunicera. Det är ett sätt att få reda på saker och lösa problem. Enterprise 2.0 ökar 
även innovationshastigheten och produktiviteten menar Göran. Thomas säger att den 
största faktorn är att det leder till ökad försäljning, bättre marknadsföring och en 
möjlighet att kunna fånga upp nya idéer eller problem. Enligt Thomas är det även ett 
enkelt sätt att kunna läsa av vad kunder tycker om företaget. Fredrik säger att 
implementeringen av Enterprise 2.0 har skett på grund av möjligheten att skapa 
konkurrensfördelar. Personalen kan exempelvis blogga om sin expertis. Företaget är 
dock i sin linda med att införa Enterprise 2.0 fullt ut tillägger Fredrik och 
ombyggnation av företagets hemsida är planerad. Internt använder de sig av chatten 
Yammer, samt bloggar där uppbyggnaden pågår i full fart. Fördelarna är många och 
Fredrik menar att framförallt engagemanget att få flera personer delaktiga i det ses 
som den största fördelen. Peter diskuterar att de skapar en öppenhet och en 
transparens på ett helt annorlunda sätt. Det går snabbare att både föra ut och få in 
information, få feedback och en helt öppen dialog skapas. 
  
Baksidan med Enterprise 2.0 och allmänna nätverk är enligt Göran när anställda inte 
kan skilja på officiell och inofficiell information. Det har inträffat händelser då yngre 
medarbetare har spridit ut information i sociala nätverk som endast var avsedd för 
internt bruk. Här behövs det en tydlig strategi, men också en utbildningsansats enligt 
Göran. Thomas förklarar att han ser nackdelar med att ett litet problem kan växa till 
större proportioner än vad det egentligen är. Fredrik menar att deras enda resurs är 
personalen. Tidigare såg de en risk med att de anställda delade med sig av sina 
kunskaper via bloggar och forum. Fredrik säger att det gäller att ta vara på 
personalens kunskap på ett bra sätt. Därför försöker företag vända denna risk till att 
istället visa att företaget har personal med stor kunskap och att de jobbar med bra 
lösningar. Fredrik tror att detta kan leda till bättre uppdrag samt lojala kunder och 
medarbetare. Vidare påpekar Fredrik vikten av att ha en utarbetad strategi för 
användandet. Han berättar om exempel där känslig interninformation spridits av 
anställda via offentlig social media. Ett agerande som i vissa fall inom branschen 
slutat i en rättslig process. Samtidigt anser Fredrik att det är fel väg att spärra vissa 
sociala medier på företagsdatorerna, de borde istället vädja till folks omdöme.  
Det är bättre att bygga upp en policy och strategi för användandet avslutar Fredrik. 
 
”Tänk på vad du skriver för att det är många som läser det”  
(Fredrik Abrahamsson, personlig kommunikation, 23 mars, 2011).  
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Peter anser att en nackdel med Enterprise 2.0 är att det ibland kan driva upp tempot i 
nästan ohälsosamma nivåer. Det finns också en risk att vi inte hinner värdera all 
information och det kan slinka ut en och annan groda. Det sägs saker som inte borde 
sägas, det gick för snabbt, att tänka efter finns det inte tid till. Det är lättare att göra 
misstag och risken finns att det släpps information till en stor grupp som inte var tänkt 
som mottagare. Ibland behöver saker få en tid för att mogna menar Peter.  
 
Göran diskuterar hur de började använda sig av det interna nätverket för 
informationsspridning och informationsdialoger. Det var dock först när problem 
uppstod med den interna kontra den externa informationen som de började arbeta 
ordentligt med det. Göran fortsätter förklara, att vara ett öppet företag med en öppen 
dialog, kräver att företaget kan avgränsa exakt vad som får spridas externt för att inte 
förlora konkurrenskraft. Thomas förklarar att de har en kommunikationsansvarig som 
enbart arbetar med deras hemsidor, interninformation och Facebook. De har även en 
anställd som jobbar med marknadsföreningen av evenemang. Inom företaget är de i 
stadiet där de väger för och nackdelar med att utveckla sin användning av Enterprise 
2.0. Exempel på frågor som diskuteras är, vad tjänar vi på detta? hur gör vi internt? 
Hur gör vi med den äldre generationen som är svårflörtad med att bryta sina rutiner?  
Fredrik förklarar att de i dagsläget håller på att utveckla en strategi för sitt 
användande av Enterprise 2.0. Peter menar istället att de inte behöver en utarbetad 
strategi, då de inom företaget är en tight grupp individer. Detta löser Peter och 
företaget istället via möten. Där diskuteras företaget i stort och här bestäms även vem 
som kommer ta hand om just Enterprise 2.0-området tills nästa gång.  
 
Göran fortsätter med att diskutera att själva konkurrensfördelen inte ligger i tekniken, 
då denna redan är allmänt känd. Enterprise 2.0 främjar arbetssätt inom branscher där 
företag är vana att arbeta ihop och öppet menar Göran. Thomas kan inte se några 
direkta tendenser till ett specifikt användande inom branschen. Fredrik är den 
respondent som återigen är mest insatt och kan se tendenser till ett ökat användande 
hos konkurrenter. Vissa har kommit längre än dem själva, i det stora hela handlar det 
om olika sätt att få ut sitt budskap via olika kommunikationskanaler. Fredrik menar 
att detta gäller både internt och externt. Peter säger att han kan se mönster via 
konkurrenters hemsidor, men i en liten skala. Vidare diskuterar Peter att de har som 
ambition att vara i framkant i Sverige beträffande att arbeta med vitala 
kommunikationssätt, webben och sociala medier. Både för vår egen och kundernas 
skull tillägger Peter.  
 
”Det är ju framtidens kommunikationskanaler”  
(Peter Ohlsson, personlig kommunikation, 8 mars, 2011).  
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5. Analys 
 

 
I denna del av uppsatsen presenterar vi vår analys. Analysen har skapats av de svar 
vi fått genom intervjuerna och analyseras utifrån de antaganden som finns i den 
teoretiska referensramen. Analysen presenteras utifrån våra delområden; 
kommunikation, empowerment, motivation och avslutas med huvudområdet 
Enterprise 2.0. Vidare presenteras även både likheter och olikheter.  

 

5.1 Kommunikation 
 
Två av våra respondenter anser att det inte finns ett kommunikationssätt som fungerar 
bättre än andra. Göran och Peter menar att valet av kommunikationskanal bör väljas 
efter situationen i fråga. Båda respondenterna menar att teknisk kommunikation 
fungerar bra vid okomplicerade frågor men att personliga möten kan vara nödvändigt 
vid mer komplicerade frågor. Göran och Peters synsätt kan kopplas till Daft och 
Lengel (1986), som menar face-to-face kommunikation är det stabilaste 
tillvägagångssättet vid komplexa frågor och besked. Vidare kan det även liknas med 
Daft et al. (1987) diskussion, att valet av kommunikationskanal beror på 
meddelandets innebörd och komplexitet. Vi kan också se att Göran och Peter är 
medvetna om problematiken Timmerman och Harisson (2005) samt Wilkie (2002) 
diskuterar med att chefer använder sig av tekniska hjälpmedel för att undvika 
personlig kontakt vid negativa besked. Göran och Peters svar kan även kopplas till 
vad Timmerman och Harrison (2005) diskuterar kring vikten av att chefer hittar en 
balans mellan effektivitet och känslighet i kommunikationen. Anledningen till att 
respondenterna framhåller vikten att välja kommunikationskanal efter tillfälle kan 
bero på tidigare erfarenheter, där valet av kommunikationskanal har blivit fel.     
 
Thomas och Fredrik pratar mer om vikten av att skapa en tvåvägskommunikation. 
Thomas är tydlig med att förklara att muntlig tvåvägskommunikation är överlägsen 
för att undvika missförstånd. Dessa missförstånd kan kopplas till det brus som 
ofrivilligt kan uppstå i Shannon och Weaver (1998) kommunikationsmodell. För att 
undvika missförstånd berättar Thomas att han försöker skapa en 
tvåvägskommunikation genom att vara tillgänglig där personalen finns. Skinner 
(2010) menar också att chefer måste skapa en tvåvägskommunikation och ge 
medarbetarna utrymme för att kommunikationen skall bli effektiv. När Fredrik pratar 
om tvåvägskommunikation är han mer inriktad på att skapa det genom teknisk 
kommunikation. Skillnader mellan Thomas och Fredriks åsikter beträffande 
tvåvägskommunikation, kan bero på att de skapat olika erfarenheter inom området 
genom företagen de arbetar på. Att Fredrik är mer inriktad på teknisk kommunikation 
ser vi som naturligt då Know IT verkar inom IT-branschen. Detta styrks även av 
Taborda (1999) som menar att ledaren skall agera efter de värderingar som finns i 
företagets vision. I Thomas fall kan det bero på att Got Event verkar inom den 
offentliga sektorn och att företaget eventuellt är mer reglerat beträffande nya tekniska 
lösningar.  
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Fredrik säger att företaget använder sig av en blogg som fortfarande befinner sig i 
utvecklingsfasen. Därefter tillägger Fredrik att hans drömvision är en blogg där 
tvåvägskommunikation skapas genom att alla kan kommentera och ge synpunkter. 
Här kan starka kopplingar göras till Schneckenberg (2010) som menar att det är av 
stor vikt att Enterprise 2.0 antas som ett informationsverktyg av anställda, där en 
lärande arbetsmiljö skapas genom tvåvägskommunikation. Fredrik beskriver också att 
företaget implementerat en intern chatt vid namn Yammer och att den används av 
majoriteten av företagets anställda dagligen. Fredrik menar att den är otroligt smidig 
att använda och att de anställda accepterat applikationen snabbt. I Fredriks svar ser vi 
tydliga kopplingar till Schneckenberg (2009) förklaring till att acceptansen för Web 
2.0-teknik är hög. Schneckenberg (2009) menar att det beror på applikationernas 
användarvänlighet och den omedelbara spridningsförmåga som uppstår vid 
publicering. Burrus (2010) menar att den omedelbara spridningsförmågan av 
information även kan vara negativ om fel information sprids. Peter anser att detta inte 
är något större problem då informationen är mer fri idag. Peter menar vidare att det 
som blir fel lätt kan redigeras av samma person.  
 
Alla respondenter anser att företagets internkommunikation har förändrats under deras 
tid på företaget. Thomas och Fredrik nämner tekniska hjälpmedel som direkt 
anledning till utvecklingen. Även Mackenzie (2010) menar att tillgången till digitala 
kommunikationsmedel har förändrat kommunikationen i det dagliga arbetet. Göran 
nämner inte teknik i detta avseende men menar att kommunikationen i företaget blivit 
mindre personlig och mer komplex i takt med att organisationen växt. Detta kan 
kopplas till både Minter (2010) och Mackenzie (2010) som diskuterar hur personlig 
kommunikation alltmer ersätts av tekniska hjälpmedel. Göran säger också att 
komplexiteten idag innebär att det ställs högre krav på att kommunikationen är 
strukturerad. Här kan vi se ett samband med Wieand et al. (2008) diskussion, att 
globalisering och komplexitet i tekniken har medfört att gamla 
kommunikationsmodeller inte längre räcker till och att chefer därigenom måste 
förändras. Peters svar skiljer sig gentemot de andra respondenterna, han menar att alla 
ska vara involverade och att information förs ut mer frekvent. I utvecklingen som 
Peter beskriver är kopplingar till Holtz (2010) diskussion tydliga, att Internet först 
utvecklades som ett publiceringsverktyg där toppstyrd envägskommunikation 
dominerade. Vidare menar Holtz (2010) att detta har förändrats och att Internet idag 
skapar möjlighet för alla användare att publicera information. Anledningen till att 
Peters svar skiljer sig från övriga respondenter kan bero på att han även är delägare i 
företaget. Därigenom har Peter en annan position i jämförelse med övriga 
respondenter. I ett annat avseende nämner Peter även att de arbetar mycket i team på 
företaget, vilket kan förklara uttalandet om alla skall vara involverade.  
 
Alla respondenter menar att effektiv kommunikation innebär att vara tydlig och att 
skapa förståelse hos alla inblandande parter.  Här kan vi se starka kopplingar till vad 
Baldoni (2004) diskuterar övergripande beträffande effektiv kommunikation. Enligt 
Baldoni (2004) uppstår effektivt arbete då båda parter genom ledarens meddelanden 
är medvetna om målet och förstår problemen för att uppnå det. Göran betonar även 
vikten av att ställa frågor för att skapa en tvåvägskommunikation. Skinner (2010) 
menar precis som Göran att ett negativt beteende hos en chef är när han eller hon 
enbart delegerar order och kommunikationen blir en ensidig spridning av information.  
Thomas, Fredrik och Peter framhäver även att kommunikation förlorar sin effektivitet 



 

   38 

om det går för långsamt. Att öka effektiviteten i kommunikationen kan därför vara en 
anledning till att respondenterna valt att implementera Enterprise 2.0. Timmerman 
och Harrisson (2005) styrker även detta genom att diskutera hur 
informationsteknologi har skapat utbud för former av kommunikation som är 
imponerande effektiva. Fredrik och Peter betonar dock att missförstånd lätt kan 
uppstå vid användandet av teknisk kommunikation, vilket också kan kopplas till 
risken för brus mellan sändare och mottagare i Shannon och Weaver (1998) 
kommunikationsmodell. Utifrån intervjuerna är Fredrik den respondent som har störst 
erfarenhet och är mest positiv till Enterprise 2.0. Därför är det intressant att han 
betonar att missförstånd lätt kan uppstå genom teknisk kommunikation. En 
medvetenhet om teknikens för- och nackdelar kan därför vara något som skapat en 
trygghet i tillämpningen hos Fredrik.  
       
Respondenternas svar angående den interna kommunikationens betydelse skiljer sig 
något. Göran anser att det viktigaste med den interna kommunikationen är att skapa 
en förståelse genom att informera om vad som händer i företaget och hur företagets 
olika delar hänger ihop. I likhet med Göran menar Baldoni (2004) att effektiva ledare 
informerar medarbetarna om varför informationen är viktig och visar att vetskapen 
om vision, mål och värden är avgörande för företagets framgång. Även Robbins och 
Judge (2009) diskuterar hur informera är en av de viktigaste faktorerna inom 
internkommunikation. Thomas säger att den interna kommunikationen är viktig 
genom att medarbetarna tillåts ställa frågor och att han får möjlighet till att lyssna på 
medarbetarnas synpunkter. Även Baldoni (2004) menar att det är viktigt att involvera 
och lyssna på medarbetarna för att skapa en effektiv kommunikation. Vidare kan även 
Robbins och Judge (2009) diskussion, där möjligheten att uttrycka sig är centralt i 
kommunikationen också kopplas till Thomas svar. Peter har en liknande uppfattning 
då han menar att den interna kommunikationen skapar en delaktighet mellan personal 
och därigenom delaktighet i företaget. Precis som Peter framhäver Baldoni (2004) 
också vikten av att involvera medarbetarna och därigenom få dem att delta mer 
självständigt i företaget. Peters svar kan bero på att hans företag har minst anställda i 
vårt urval. Därigenom kan möjligheten att skapa en delaktighet vara större än i övriga 
företag. Fredrik menar istället att de eftersträvar en helhetsstruktur över 
internkommunikationen. Detta kan vi koppla till Robbins och Judge (2009), vilka 
menar att kontroll är en viktig del av kommunikationen i organisationer. Att svaren 
skiljer sig kan bero på att våra respondenter figurerar i olika branscher.    

5.2 Empowerment 
 
Ansvar och delaktighet är en gemensam nämnare när respondenterna diskuterar 
begreppet empowerment. I övrigt skiljer sig respondenternas definition av begreppet 
någorlunda. Göran anser att det är viktigt med ansvar och befogenheter och att de 
måste vara någorlunda integrerade med varandra. Göran säger vidare att personer ofta 
blir tilldelade mycket ansvar men inga befogenheter. Thomas anser att det handlar om 
de anställdas möjlighet till påverkan. Fredrik säger att empowerment innebär 
initiativtagande för de anställda och att det är grunden för hela företaget.  Peter anser 
att det innebär att dela ut mandat och ansvar. Då samtliga respondenter är införstådda 
med grundtanken bakom empowerment, kan det innebära att de har lättare för att 
tillämpa det i sina organisationer. Att respondenterna uppger olika tolkningar av 
begreppet styrks även Quinn och Spreitzer (1997) teori att empowerment kan 
definieras olika, beroende på vem som tolkar begreppet. Detta kan bero på att 
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empowerment är ett brett och abstrakt begrepp och därmed är det svårare att med 
enkelhet uppge samma definitioner. Vidare menar Peter precis som Vogt (1997) att 
det är en svårighet att genomföra empowerment med ett lyckat resultat. Något som 
kan bero på begreppets komplexitet. 
 
Tre av respondenterna säger att de är starkt drivna av empowerment i sin organisation, 
vilket enligt Schneckenberg (2010) är en nödvändighet för att empowerment ska 
generera resultat. Den fjärde respondenten Thomas förklarar istället att de anställda 
endast får vara med och tycka men inte i bestämmandet i sig. Detta kan som tidigare 
nämnts bero på att Thomas företag verkar inom den offentliga sektorn, skillnader i 
fritt initiativtagande kan därför finnas i jämförelse med den privata sektorn. Peter 
säger att de anställda har ansvar inom ett visst område och inom de givna ramarna kan 
de agera självbestämmande. Här kan vi se en tydlig koppling till Randolph (1995) 
som menar att empowerment medför ett friare agerande för de anställda, men med 
givna ansvar. Vidare skiljer sig Görans svar från både Thomas svar och Randolphs 
(1995) teorier, då Göran säger att de anställda har obegränsat med empowerment för 
att kunna utveckla sin egen karriär. Anledningen till att Görans svar är annorlunda 
kan bero på att en stor del av de anställda inom företaget är konsulter och jobbar mer 
enskilt direkt till kunderna. Ett arbetssätt som därför kan innebära att de anställda 
själv bestämmer sitt ansvar. 
 
Gällande frågan vad cheferna vidtar för åtgärder för att ge möjlighet till 
empowerment uppgav Göran, Peter och Thomas liknande svar, där den gemensamma 
nämnaren är lyhördhet. Göran tillägger även att han inte tror på självbestämmande 
som enskilt, utan det krävs regelbundna diskussioner. Genom respondenternas svar 
kan vi se en tydlig koppling till Nixon (1994) som menar att ett innovativt ledarskap 
bör inrikta sig på att utveckla en lyhördhet gentemot medarbetarna. En anledning till 
att respondenterna förespråkar lyhördhet kan vara för att de verkar i platta 
organisationer där tvåvägskommunikation dominerar och där lyhördheten då blir en 
naturlig konsekvens. Vidare nämner Göran att ledaren kan upprätthålla sitt 
engagemang och lyhördhet genom att ställa frågor till dem, vilket kan kopplas till 
Nixon (1994) som menar att lyhördhet kan utvecklas genom att ställa frågor till de 
anställda. Fredrik säger att han redan vid anställningsintervjuerna brukar förmedla 
företagets grundtanke beträffande villigheten att ta eget ansvar. Även Peter har 
samma tanke och menar att de delegerar ut arbetsuppgifterna till de anställda för att 
de ska känna delaktighet. Fredrik och Peters resonemang kan kopplas till 
Schneckenberg (2009) som menar att det är lämpligast att den med mest kunskap 
fattar besluten. Vidare diskuterar Schneckenberg (2009) att de anställda blir 
specialiserade inom sitt eget område och därigenom bör få befogenheten att fatta 
besluten inom området. Anledningen att Fredrik och Peter delegerar ut 
arbetsuppgifterna på rätt person kan bero på att de känner tillit till de anställda, vilket 
enligt Vogt (1997)  krävs för att empowerment skall fungera.  
 
Göran har dåliga erfarenheter av empowerment från hans första arbetsplats, då det 
resulterade i att de anställda inte gjorde någonting när de blev tilldelade mer ansvar. 
Enligt Göran har därför ledaren en väsentlig roll för att empowerment ska fungera. 
Att det inte endast fungerar med att delegera ut ansvar kan sammankopplas till 
Kramer och Schmalenberg (1993) diskussion kring att individerna agerar efter den 
kunskap som de redan besitter. Innehar de då inte denna kunskap är det omöjligt att 
agera självbestämmande (Kramer & Schmalenberg, 1993). Göran säger vidare att det 
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är chefens uppgift att de ska lyckas, annars är det ledarskapet som är dåligt. Görans 
uttalande om misslyckandet kan därför bero på ett agerande där ledaren försökte 
införa empowerment men vidtog inte tillräckliga åtgärder som ledare. Detta kan 
styrkas av Çakar och Ertürk (2010) då de menar att det är ledarens uppgift att skapa 
en miljö av empowerment. Även Quinn och Spreitzer (1997) anser att ledarens roll är 
av stor relevans för att ge anställda support och den vägledning som krävs. Enligt Al-
Mbaidin och Ali Yousef (2010) gäller detta bara i början, för när egenansvaret väl har 
blivit till en vana hos de anställda klarar de att fatta fler beslut på egen hand, utan lika 
mycket stöttning av ledaren. Även Randolph (1995) och Schneckenberg (2009) för 
liknande resonemang, att det är viktigt med en tydlig struktur och support av ledaren 
vid implementeringen av empowerment. Något som även är viktigt vid 
implementering av Enterprise 2.0 menar Schneckenberg (2009). Görans uttalande att 
chefen är ”kuggen i maskineriet” och samtliga teorier påvisar att empowerment inte 
lyckas utan en bra ledare. Detta kan därför betyda att ledaren är en avgörande faktor 
till om implementeringen av empowerment lyckas eller inte.  
 
Fredrik säger att en del av kontrollen som ledaren har går förlorad i en organisation 
där empowerment tillämpas, till skillnad mot i den hierarkiska organisationen. 
Fredriks resonemang är i enlighet med Vogt (1997) som menar att är det en 
omöjlighet att ha full kontroll på de anställda när empowerment tillämpas eftersom 
det bygger på ett friare arbete. Även Arnold et al. (2000) anser att när ledaren utövar 
kontroll för att styra istället för att sträva efter uppsatta mål är det ett ledarskap som 
tillhör det traditionella. Vidare menar Dutta och Fraser (2009) att det krävs ett helt 
annat ledarskap med inriktning på gemenskap när både empowerment och Enterprise 
2.0 tillämpas. Vidare kan Peters uttalande, att familjekänslan ökar och att individerna 
växer på företaget när det skapas ett samarbete, sammankopplas till Randolph (1995) 
teorier, där uppbyggnad av team förespråkas. I likhet med Peters resonemang menar 
Randolph (1995) att uppbyggnad av team medför att kunskapsnivån stiger och 
genererar mer effektivitet då individerna kan ge varandra mer support när de arbetar 
tillsammans. Peter anser dock att det är svårt att lära upp de anställda men betonar att 
det är nödvändighet för ledaren vid tillämpning av empowerment. Enligt Peter ligger 
svårigheten främst i att känna tillit till att andra människor kan göra arbetet lika bra 
som en själv. Peters resonemang kan kopplas till Quinn och Spreitzer (1997) teorier 
som anser att för mycket kontroll hämmar de positiva effekterna som kan uppstå av 
empowerment, bland annat uppbyggnaden av tillit.  
 
För Göran innebär en företagskultur det som ”sitter i väggarna” och sättet de anställda 
agerar på. Det är en liknande definition som Nixon (1994) uppger genom att kulturen 
innebär sättet individerna uppträder på samt attityderna de besitter. Både Göran och 
Peter anser att kulturen är något som härstammar långt tillbaka i tiden och är således 
svårförändrad. Peter anser att företagskulturen därför är en blandning mellan de äldre 
värderingarna som uppstått sedan tidigare och fortfarande existerar och ett 
innovativare perspektiv som empowerment. Peters uttalande kan bero på 
generationsskillnader som finns inom företaget. När yngre personer anställs kan det 
medföra att nya värderingar och normer förs in i företaget och blandas med de 
befintliga. Göran säger att de anställdas beteenden först måste förändras för att en 
förändring av kulturen skall vara möjlig. Även här kan kopplingar göras till Nixon 
(1994) resonemang, att när den traditionella organisationsformen överges för en 
innovativare, krävs det även att företagskulturen förändras för att empowerment ska 
fungera och för att de anställda ska förenas. Vidare menar Dutta och Fraser (2009) att 
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uppfattningar och värderingar även måste förändras för att Enterprise 2.0 skall 
fungera. Göran menar att ledaren då måste föregå med gott exempel och spelar 
således en stor roll i denna process. Det styrker Taborda (1999) teorier som innebär 
att ledarna måste agera efter de värderingar som finns inom företagets vision.  

5.3 Motivation 
 
Våra respondenter diskuterar innebörden av begreppet motivation och dess innebörd i 
det dagliga arbetet, dels för dem själva men även innebörden av att motivera sin 
personal. Göran diskuterar hur motivation är högst individuellt men att alla vill få 
uppskattning för sitt arbete. Något som även Bruce och Pepitone (1999) diskuterar 
angående hur motivation handlar om en inre drivkraft som ett erkännande för bra 
utfört arbete. Vidare förklarar Göran att ett samspel mellan positiv och negativ 
feedback är av stor vikt. Görans drömscenario är att personalen trivs med att prestera, 
vilket enligt Göran innebär att motivationen uppstår naturligt. Fredrik och Thomas för 
liknande resonemang som Göran, Fredrik påpekar att personalens välmående och 
nöjda kunder är det viktigaste. Bra resultat är något som uppnås via detta, vilket i sin 
tur motiverar Fredrik. Thomas säger att i hans bransch är det av stor vikt att 
personalen trivs med sitt jobb. Här kan vi se kopplingar till Bruce och Pepitone (1999) 
teori, att en ledares mål bör vara att hjälpa och guida personalen till ett välbefinnande. 
Detta välbefinnande kan i sin tur enligt Bruce och Pepitone (1999) leda till en naturlig 
motivation som får personal att arbeta hårt. Bruce och Pepitone (1999) menar vidare 
att personalens och organisationens mål på detta sätt blivit gemensamma. En 
anledning till att respondenternas resonemang är liknande kan bero på att alla verkar 
inom tjänsteföretag och således har liknande värderingar angående motivation.  
 
Vidare har Peter en åsikt om att personer i allmänhet är för dåliga på att ge positiv 
feedback. Peter säger att han själv blir motiverad av att få beröm för ett bra utfört 
arbete. Här kan vi se kopplingar till Gilley et al. (2009) argument att det handlar om 
ledarens förmåga och skicklighet att influera personalen och på så sätt motivera dem. 
Det går även att koppla till Bruce och Pepitone (1999) teori om att en ledares 
beteende och utstrålning reflekteras på de anställda. Bruce och Pepitone (1999) 
diskussion om ledarens inverkan på personal har även stora likheter med Gilley et al. 
(2009) teorier angående ledares skicklighet att motivera personal. Göran anser att 
motivation och ledarskap går hand i hand. Göran är dock snabb med att påpeka att 
ingen speciell strategi används för att motivera, utan vikt läggs på att visa 
uppskattning. I det stora hela nämner ingen respondent att de använder någon strategi. 
Anledningen kan bero på att företagen genom implementering av Enterprise 2.0 är 
företag i en förändring, där det inte etablerats nya strategier. Bates (2009) för en 
diskussion om att vikt måste läggas på att motivera och engagera personal, vilket 
säger emot både respondenterna samt Bruce och Pepitone (1999)  diskussion om att 
människor inte kan motivera varandra, utan endast påverka varandra. En 
meningsskiljaktighet som inte behöver ha stor betydelse, då det kan ses som 
underförstått att respondenterna omedvetet motiverar sin personal via sitt agerande.  
 
Vidare diskuterar Thomas hur han anser att pengar är en stor motivationsfaktor. Något 
som även Göran nämner men påpekar att pengar även kan ha en negativ effekt och att 
lönen inte nödvändigtvis speglar den prestation personen utför. Fredrik är mer inne på 
att motivera personal genom att ge mer ansvar och handlingsutrymme. I Fredriks 
resonemang ser vi en tydlighet hur motivation och empowerment har gemensamma 
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nämnare. Respondenternas svar inom detta område kan även kopplas till Gilley et al. 
(2009) teorier att rådande värderingar har ändrats i och med den förändrade 
ekonomin. Påpekas skall att Gilley et al. (2009)  teorier riktar sig till företag i 
förändring, vilket via implementering av Enterprise 2.0 är vad respondenterna 
befinner sig i.  
 
Peter säger att det inte handlar om någon ”rocket sience” utan att det kan räcka långt 
med att vara trevlig och glad. Göran, Thomas och Bates (2009) för diskussioner som 
är i enlighet med varandra, där de tre påpekar vikten av att personalen strävar efter 
samma mål och är på samma nivå. Under intervjuerna med nämnda respondenter 
uppfattade vi vikten av att ha en sammansvetsad personal, vilket är enlighet med 
Bates (2009) diskussion om att motiverad personal med samma mål lättare 
överkommer eventuella hinder. Göran säger även att det är av stor vikt att vara sig 
själv, vilket kan innebära att visa upp eventuella fel och brister. Samband kan även 
här dras till Bates (2009) teori om att det är av stor vikt för ledaren att hela tiden visa 
att personalen är betydelsefull för organisationer i förändring. En koppling som vi gör 
utifrån att personer i allmänhet genomskådar oärlighet, något som kan leda till 
minskad respekt och minskad motivation. Thomas anser att det gäller att ge beröm vid 
rätt tillfällen samt att arbetsmiljön i sig kan ses som en motivationsfaktor för 
personalen. Även Peters syn, som innebär att det är viktigt att vara positiv och sprida 
glädje på arbetsplatsen är i enlighet med både Bates (2009) argument om hur viktigt 
personalen är samt Bruce och Pepitone (1999) syn att personalen blir naturligt 
motiverad i en trivsam miljö. Respondenternas har i stora drag liknande åsikter och 
värderingar. En överrensstämmelse som kan bero på att respondenternas har utvecklat 
sitt ledarskap under samma tidsepok.   
 
Vidare diskuterar respondenterna vikten utav att motivera personalen vid eventuella 
motgångar, vilket även i viss mån resultaten i studien utförd av Gilley et al. (2009) 
tyder på. Resultaten visar att en ledare som är tydlig i sin motivation och 
kommunikation lättare klarar av svårigheter vid förändringar. Fredrik menar att det är 
extra viktigt vid en motgång att fort lokalisera vad som hänt och varför det har hänt, 
för att sedan föra en diskussion med alla involverade. Detta är ett resonemang som 
även Göran anser vara viktigt för att kunna gå vidare. Thomas säger att det är viktigt 
att personalen motiveras till utveckling via olika ”morötter”. Peter säger istället med 
ärligheten i rösten att de inte stött på några större motgångar, inte ens när finanskrisen 
tog fart 2008. Som nämnts innan kan Peters skillnad i svar bero på att han är delägare 
och således gärna ser sitt företag ur bästa synvinkel, även i svåra perioder. Enligt 
Gilley et al. (2009) ligger ansvaret hos ledaren för att skapa en positiv bild av en 
förändring, vilket sker via avsiktliga handlingar. Framgångsrika ledare har en förmåga 
att använda sin kommunikation och motivation för att föra personalen igenom en 
motgång eller förändring (Gilley et al., 2009). Här ses återigen olikheter med Bates 
(2009) teorier, då Bates (2009) menar att ledare har en tendens att inte kommunicera 
med sin personal vid motgångar. Något som kan kopplas till Peters svar att de inte har 
haft några motgångar, men även att Peter äger en del av företaget. Bates (2009) menar 
dock även att det är via kommunikation som ledaren har möjligheten att leda 
personalen ut ur en kris. Något som även Göran nämner då han säger att 
kommunikation är ett viktigt verktyg för att kunna motivera. Fredrik för en liknande 
diskussion då han säger att kommunikationen är viktig, speciellt med deras konsulter 
ute på fältet. Peter menar att fel information kan vara extremt farligt, då det kan 
försämra motivation och engagemang hos de anställda. Peter säger även att han anser 
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att e-post kan vara extremt farligt. Respondenterna antyder vikten av klassiska 
motivationsverktyg men underförstått går det att finna en röd tråd att teknik börjar bli 
allt mer väsentlig. Något som kan kopplas till Bates (2009) diskussion, att moderna 
kommunikationsmedel skall användas för att motivera personal i kombination med 
mer traditionella motivationssätt. Peter säger att nya kommunikationskanaler är bra då 
de kan vara tidsbesparande. Peter påpekar dock att personer måste prata med varandra 
ibland. Detta kan tydligt kopplas till Bates (2009) argument, att det är av stor vikt att 
ledaren visar sig bland personalen som ett sätt bygga upp motivationen.  

5.4 Enterprise 2.0 
 
Vidare fördes en diskussion om vilken betydelse och innebörd Enterprise 2.0  har för 
respondenterna. Av respondenterna är Fredrik mest insatt, vilket återigen kan bero på 
att Fredrik arbetar inom IT-branschen. Genom sin position är det därför troligt att 
Fredrik har en större vana av informationsteknologi. Fredrik förklarar att Enterprise 
2.0 huvudsakligen handlar om att skapa en tvåvägskommunikation. Göran anser att 
Enterprise 2.0 har en stor innebörd för den vardagliga kommunikationen hos den 
yngre generationen. Androile (2010) menar också precis som Göran att Enterprise 2.0 
bygger på teknik som används för vardaglig kommunikation. Thomas berättar att de 
använder sig av projektstyrda databaser, där alla har möjlighet att både dela och ta del 
av information. Paralleller kan dras till Levy (2009) diskussion angående Knowlegde 
management, vilket handlar om att skapa en process för att på effektivaste sätt skapa, 
sprida samt applicera kunskap. Levy (2009) diskuterar vidare hur det finns personer 
inom företag som besitter kunskap men att problematiken ligger i att tid inte läggs på 
att dela med sig. Något som vi inte kan se tendenser till då de projektstyrda 
databaserna tyder på en utarbetad strategi beträffande kunskapsdelning.  
 
Thomas menar också att de har en kommunikationsansvarig som endast arbetar med 
deras hemsidor, interninformation och Facebook, något som även Levy (2009) 
nämner är av vikt för en lyckad implementering av Enterprise 2.0. Thomas fortsätter 
sin diskussion och berättar att de håller på att väga för och nackdelar med en fortsatt 
implementering. I en övervägning likt den Thomas beskriver är det enligt Milne 
(2007) viktigt att företaget tar hänsyn till om det är möjligt att skapa en företagskultur 
där personalen är motiverade att skapa konkurrensfördelar via informationsdelning.  
Bland annat nämner Thomas att de diskuterar hur de ska gå tillväga för att motivera 
den äldre generationen att använda applikationerna. Där kan vi se ett gemensamt 
mönster till Görans diskussion kring att Enterprise 2.0 har en större betydelse för den 
yngre generationen. Mönstret är intressant, då det kan tyda på att ledaren inte behöver 
motivera den yngre generationen i större utsträckning för att de ska använda 
Enterprise 2.0-applikationer. Peter säger att företaget framgångsrikt använder 
Enterprise 2.0-applikationer men betonar att han inte har ansvaret, då han personligen 
saknar intresse för området. Något som direkt kan kopplas till Schneckenberg (2009) 
diskussion där personer med rätt kunskap skall ta besluten. Anledningen till att Peter 
delegerat ansvaret för Enterprise 2.0 kan således vara ett beslut för att uppnå 
effektivitet. Där orsaken kan vara att det finns andra inom företaget som har mer 
kunskap inom området. 
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Övergripande har respondenternas företag implementerat Enterprise 2.0 på grund av 
att användandet skapar konkurrensfördelar genom förbättrad intern och extern 
kommunikation. Göran framhäver återigen att applikationerna har blivit en viktig del i 
de yngre medarbetarnas sätt att kommunicera. Göran menar att de använder 
applikationerna för att ta reda på saker och lösa problem, vilket ökar 
innovationshastigheten och produktiviteten. Här kan en tydlig koppling göras till 
Palmer (2009) som menar att Enterprise 2.0 är ett verktyg som främjar 
innovationsförmågan. En koppling kan också göras till Levy (2009) diskussion om att 
rutiner och metoder i arbetet har förändrats av Enterprise 2.0. Genom Görans svar kan 
det även uppfattas som att det råder en stor frihet beträffande användningen av 
applikationerna. Paralleller kan således även dras till empowerment, där Çakar och 
Ertürk (2010) menar att kulturen har en stark inverkan på innovationsförmågan inom 
företaget. Vidare framgår det tydligt att de yngre medarbetarna använder 
applikationerna i störst utsträckning. Något som kan kopplas till Görans uttalande att 
den yngre generationen använder applikationerna för vardaglig kommunikation och 
därigenom har mer kompetens inom området.  
           
Thomas framhäver främst externa faktorer som ökad försäljning, bättre 
marknadsföring och möjligheten att enkelt få feedback från kunder. Att Thomas 
framhäver externa faktorer, kan bero på att företaget säljer evenemang och genom 
applikationerna då kan nå en större mängd kunder samtidigt. Fredrik är också inne på 
marknadsföring, då han säger att personalen kan skapa konkurrensfördelar genom att 
blogga om sin expertis. Fredrik menar dock att den största styrkan är engagemanget 
att få många delaktiga. Peter förklarar istället att effektiviteten är orsaken bakom 
implementering, det går snabbare att både föra ut och få in information, ge feedback 
och en helt öppen dialog skapas. Precis som respondenterna menar Androile (2010) 
att de flesta företag kan förbättra samarbete och kommunikation genom att tillämpa 
Enterprise 2.0. Även McAfee (2006) diskussion kring att tekniken är ett kraftfullt 
instrument för att kommunicera både externt och internt kan kopplas till samtliga 
respondenters svar.   
 
Vidare diskuteras nackdelar med en implementering. Majoriteten av respondenterna 
för liknande diskussioner, där det är av vikt att skapa en utarbetad strategi. Peter är 
den enda som menar att de inte behöver en strategi eftersom de arbetar nära varandra i 
grupp. Återigen kan skillnaden bero på att Peters företag har minst anställda, vilket 
kan innebära att en strategi inte är av lika stor vikt. Starka kopplingar kan också göras 
till Dutta och Fraser (2009) som menar att Enterprise 2.0 kräver ett ledarskap som är 
inriktat på gemenskap. Göran säger att det största hotet är att personal kan ha svårt att 
skilja på intern och extern information. Fredrik tar också upp problemet med folks 
omdöme och att känslig information kan spridas via sociala nätverk. I enlighet med 
Androile (2010) menar Fredrik dock att det är fel att spärra sociala medier på 
företagsdatorerna eftersom Enterprise 2.0 då hämmas. Det är intressant att ingen 
annan respondent pratade om att spärra sociala medier på företagsdatorerna. En 
förklaring kan vara att respondenterna inte haft några större problem med extern 
spridning av känslig information. Peter har liknande åsikter som Göran och Fredrik 
beträffande nackdelarna. Peter framhäver dock att problematiken ligger i att 
information sprids till fel mottagare av misstag, då det inte finns tid att värdera den 
mängd information som skickas idag. Thomas förklarar att han ser problematik med 
att små fel lättare kan växa till stora genom snabb spridning av information. Samtliga 
respondenters åsikter kan kopplas till Burrus (2010) diskussion att företag kan känna 
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en minskad kontroll över sina informationsflöden genom tillämpning av Enterprise 
2.0. En stark koppling kan också göras till empowerment då Peter är tydlig med att 
beskriva hur svårt det är att känna tillit till andra människor. Något som Vogt (1997) 
menar måste finnas till de anställda för att det skall fungera. Enligt Bughin och 
Manyika (2007) kan dock Enterprise 2.0 istället medföra en bättre förmåga att hantera 
sitt rykte på Internet. Ett resonemang som är intressant då Fredrik är av samma 
uppfattning. Fredrik berättar att personalen är företagets enda resurs, vilket medför att 
extern spridning av deras kunskap kan vara extremt farlig. Vidare förklarar Fredrik att 
de försöker vända spridningen till sin fördel, där de istället visar att de har kompetent 
personal. I enlighet med Fredrik, menar Schneckenberg (2009) att den omedelbara 
spridningsförmågan vid publicering är en av de största anledningarna till att det finns 
en hög acceptans för Enterprise 2.0. Då uppfattningen är att Fredrik har störst 
erfarenhet av Enterprise 2.0, är hans resonemang en intressant utveckling. Fredriks 
uttalande kan visa att vissa nackdelar inom Enterprise 2.0 kan vändas till fördelar i 
takt med att användaren känner sig trygg med tekniken. Mycket av problematiken 
respondenterna diskuterar handlar om att fortfarande behålla kontrollen över 
information, vilket enligt Levy (2009)  kan främjas via en övergång till Enterprise 
2.0-applikationer, speciellt för kunskapsbaserade företag. Det finns extremt mycket 
att lära från Enterprise 2.0 för kunskapsbaserade företag, en av de största 
anledningarna är just hur företag fortfarande skall kunna behålla en övergripande 
kontroll (Levy, 2009).  
 
Levy (2009) menar dock att konkurrensfördel inte kommer av sig själv via en 
implementering, utan att mycket ligger i händerna på ledaren. Något som även 
bekräftas av McAfee (2009) som hävdar att Enterprise 2.0 antingen kan bli en succé 
eller ett misslyckande beroende på hur chefen agerar. Enligt Bates (2009) kräver detta 
en ledare motiverar personal via både klassiska och nya tillvägagångssätt. Fredrik 
menar främst att en ledare måste vara beredd på att en stor del av kontrollen går 
förlorad vid empowerment. Som tidigare nämnts menar Schneckenberg (2009) att 
centraliserad styrning måste övergå till decentraliserad styrning för att Enterprise 2.0 
ska kunna tillämpas fullt ut. Levy (2009) menar att det måste finnas en förståelse för 
att alla företag inte är mogna för detta skifte i kontroll och en implementering av 
Enterprise 2.0. I empirin framgår det att majoriteten av respondenterna tillämpar 
empowerment i hög grad. Något som kan vara en bidragande faktor till att de 
framgångsrikt implementerat Enterprise 2.0.   
 
Göran fortsätter att diskutera hur tekniken kan främja företag som arbetar öppet och är 
vana vid arbetssättet. Fredrik diskuterar att det i det stora hela handlar om få ut sitt 
budskap till kund via olika kommunikationskanaler. Peter diskuterar hur de har som 
ambition att vara ledande i Sverige när det handlar om att jobba med nya 
kommunikationssätt. I Görans argument ser vi likheter med Meliha (2005) diskussion 
om ett ökat intresse för Knowledge management, tack vare ny informations och 
kommunikationsteknik. Även O'Reilly (2007) diskuterar hur de förändringar som 
skett fram tills idag har skapat möjligheter för ledare att ändra sitt ledarskap. I 
Fredriks uttalande kan vi se starka kopplingar till McAfee (2006) som menar att 
Enterprise 2.0 möjliggör en synlighet för personalens kunskap och resultat. I Peters 
ambition kan en tydlig koppling göras till Levy (2009) diskussion att människor 
förväntar sig att företag arbetar efter nya metoder och visar framåttänkande. Vidare 
diskuterar O'Reilly att det är att förvänta en stor mängd nya applikationer framhäver. 
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En utveckling där respondenterna kan ha en fördel, genom att de på olika sätt redan 
har skapat en erfarenhet av Enterprise 2.0 och teknikens grunddrag.     
 

5.5 Återkoppling till den teoretiska modellen  
 
Modellen nedan (figur 1.2) är en utvecklad version av - The inverted house (figur 1.1) 
och visar att teorierna till stor del blivit bekräftade av empirin. Således påvisar vi att 
områdena kommunikation, empowerment och motivation är beroende av varandra, 
samtidigt som förhållandet mellan ledares anpassningsförmåga och en 
implementering av Enterprise 2.0 påverkas av samtliga områden.  
 

  

Figur 1.2 The inverted house 2.0 (Egenkonstruerad) 
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6. Slutsats 
 

 
I den avslutande delen av uppsatsen presenterar vi studiens slutsats. Vi diskuterar 
fritt utifrån de kunskaper som vi har skapat under studiens gång. Syftet med delen är 
att besvara vår problemformulering, visa praktiskt och teoretiskt bidrag samt 
redovisa förslag till vidare forskning. 
  
 
För att påminna dig som läsare om vår problemformulering presenteras den återigen. 
 
Hur kan chefers ledarskap i tjänsteföretag påverkas av Enterprise 2.0? 
 
I studien framgår det att respondenternas företag framgångsrikt tillämpar Enterprise 
2.0. Det framgår också att respondenternas erfarenhet beträffande området skiljer sig. 
 
Respondenterna pratar genomgående om vikten av att ha en tvåvägskommunikation 
genom personliga möten för att skapa en lärande miljö och undvika missförstånd. 
Vidare betonar de vikten av att välja kommunikationskanal beroende på vad som skall 
kommuniceras. Den teoretiska referensramen och empirin visar tydligt att 
kommunikationen har förändrats med tiden och att det idag finns ett mycket bredare 
utbud. Enligt teorin är gamla kommunikationsmodeller inte längre tillräckliga i 
dagens tekniska samhälle. Något som till viss del bekräftas genom empirin. 
Respondenterna menar att det idag ställs högre krav på en strukturerad 
kommunikation för att inte förlora effektivitet. Majoriteten av respondenterna betonar 
även att kommunikationen förlorar sin effektivitet om den går för långsamt. Vi kan se 
ett mönster där kommunikationen i företag har förändrats i paritet med att den 
vardagliga kommunikationen har utvecklats. I dagens tekniska samhälle finns det ett 
utrymme för nya kommunikationskanaler och ett behov för Enterprise 2.0 har 
därigenom skapats. Ett behov som enligt oss tvingat ledare att anpassa sig för att möta 
marknaden och den rapida kommunikationen som sker i vardagen. Vår uppfattning är 
att klassiska kommunikationskanaler värderas högt men vi ser tendenser till att ny 
teknik börjar bli alltmer väsentlig. En tendens som kan tyda på att Enterprise 2.0 
kommer ha en mycket stor innebörd för företag i framtiden.  
 
Enligt oss är det största hotet för Enterprise 2.0 att fördelarna även kan tolkas som 
nackdelar, då omedelbar informationsspridning kan skapa en rädsla för minskad 
kontroll hos ledare. En rädsla som är intressant då det tydligt framgår i den teoretiska 
referensramen att empowerment är en avgörande faktor för att Enterprise 2.0 skall få 
full effekt. Det framgår även att empowerment medför ett friare agerande för 
anställda, fast med visst ansvar. I empirin kan vi också se att majoriteten är starkt 
drivna av empowerment. Då sambandet mellan empowerment och Enterprise 2.0 är 
tydligt påverkar det enligt oss ledarskap i hög grad. Vi kan se en problematik där 
framgångsrik tillämpning av Enterprise 2.0 är beroende av både frihet och kontroll. 
För mycket frihet kan vid felbedömningar eller brist i individers omdöme vara 
skadligt för företaget. Vidare kan en kontrollerande ledare hämma anställdas 
innovationsförmåga och motivation till att använda applikationerna. Problematiken 
ligger därför främst i att ledaren måste skapa en balans mellan frihet och kontroll. En 
uppgift som vi bedömer som oerhört svår och handledning kan behövas, framförallt 
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då Enterprise 2.0 är en relativt ny teknik. Därför är det enlig oss troligt att 
ledarskapsutbildningar inom området kommer att öka den närmsta framtiden. Det är 
inte heller otänkbart att ledarskapstillämpning av Enterprise 2.0 kommer att bli 
obligatoriska kurser inom företagsekonomi på lärosätena inom snar framtid.                 
 
I empirin ser vi en tendens till att erfarenhet av Enterprise 2.0 kan leda till en positiv 
inställning för området. Ingen av respondenterna är uppväxta med applikationer som 
Facebook, Twitter och Wikipedia. Därför är det inte en självklarhet för dem att 
uppfatta applikationernas fördelar och kraftfulla funktioner. Samtidigt framgår det att 
implementeringen av Enterprise 2.0 har genomförts för att skapa och/eller bibehålla 
externa och interna konkurrensfördelar. Därav framgår det tydligt att Enterprise 2.0 
innebär en anpassning hos ledaren för att inte förlora effektivitet gentemot 
konkurrenter, en anpassning som har skett imponerande snabbt av våra respondenter. 
Vår uppfattning är emellertid att detta är det enkla steget, då konkurrensfördelarna 
Enterprise 2.0 erbjuder redan är en given motivationsfaktor för ledarna. Svårigheten 
är att motivera de anställda till att använda applikationerna, där problematiken främst 
ligger i att motivera den äldre generationen. I studien framgår det tydligt att ledarens 
kommunikation har en väsentlig betydelse för att motivera personalen till att vara på 
samma nivå och sträva efter samma mål. Här kan vi se en problematik som i 
synnerhet blir tydlig inom Enterprise 2.0. Det är troligt att en stor del av yngre 
medarbetare använder applikationerna för vardaglig kommunikation och således 
känner sig trygga med att använda tekniken även professionellt. Samtidigt är det 
troligt att en stor del av de äldre medarbetarna har liten erfarenhet av applikationerna 
och därmed har en mer skeptisk inställning. Enligt oss står därför ledare inom 
Enterprise 2.0-organisationer inför utmaningen att skapa en nivå. En nivå där personal 
med olika erfarenhet och därmed varierande inställning till Enterprise 2.0 strävar efter 
ett gemensamt mål. En utmaning som kan försvåras ytterligare av att det idag är 
troligt att ledaren själv inte använder applikationerna för vardaglig kommunikation. 
Då det tydligt framgår att erfarenhet av applikationerna bidrar till en trygghet i 
användningen är vi övertygade om att utfallet hade blivit annorlunda om vi genomfört 
studien på nästa generations ledare. Förmodligen hade ledarna inte påverkats i någon 
större utsträckning då applikationerna redan är en naturlig del av vardagen för en stor 
del av både framtida ledare och framtida medarbetare. I synnerhet om läroverk 
inkluderar Enterprise 2.0 i sina kursplaner inom snar framtid.  
       
Sammanfattningsvis kan vi utifrån vår problemformulering konstatera att chefer i en 
organisation som tillämpar Enterprise 2.0 har påverkats. Att alltfler företag 
implementerar Enterprise 2.0 har skapat ett behov som innebär ett friare sätt att 
kommunicera både externt och internt. Ledaren har därmed en avgörande roll för att 
skapa en balans mellan frihet och kontroll. Samtidigt har det skapade behovet för 
Enterprise 2.0 tvingat ledarna att engagera sig och skapa en förståelse för fenomenet. 
En förståelse som ledaren måste förmedla i organisationen för att skapa ett 
gemensamt engagemang hos personalen.  
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6.1 Teoretisk bidrag 
 
Genom en omfattande teoriundersökning har vi lokaliserat tre områden som har direkt 
påverkan på förhållandet mellan ledare och Enterprise 2.0. Vi har skapat en modell 
där det framgår att områdena, kommunikation, empowerment och motivation är 
beroende av varandra, samtidigt som förhållandet mellan ledare och Enterprise 2.0 
påverkas av samtliga områden. Genom modellen The inverted house 2.0 är vårt 
teoretiska bidrag att vi skapat ett nytt angreppssätt beträffande Enterprise 2.0-
tillämpning.  

6.2 Praktiskt bidrag  
 
Vi har medvetet enbart intervjuat respondenter som figurerar i företag där Enterprise 
2.0 tillämpas och kan således inte dra paralleller till företag som inte implementerat 
Enterprise 2.0. Vi kan inte heller utesluta att respondenterna inte genomgått en 
förändring och besatt egenskaperna redan innan implementering. Däremot ser vi 
många likheter i respondenternas beteende och utifrån detta kan vi konstatera att de 
egenskaper som respondenterna besitter kan vara fördelaktiga för att bedriva ett 
företag i en Enterprise 2.0-miljö. Vårt praktiska bidrag är därigenom att företag som i 
dagsläget inte tillämpar Enterprise 2.0, genom vår studie kan skapa en förståelse för 
viktiga faktorer som kan påverka en framgångsrik implementering.      

 6.3 Förslag till vidare forskning  
 
Då vi enbart intervjuat respondenter vars företag tillämpar Enterprise 2.0 är vårt 
förslag att utföra en studie med ledare vars företag inte implementerat tekniken. Det 
vore även intressant att studera tekniken utifrån medarbetarens synvinkel, för att se 
hur denna grupp uppfattar Enterprise 2.0. Vidare hade det också varit intressant att 
genomföra en studie i likhet med vår om tio år, då vi är övertygade om att studiens 
resultat hade fått ett helt annat utfall.  
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Bilaga 1  
 
1. Intervjuguide  
 
 
Namn:      Företag:   Datum: 
 
Inledande frågor 
 
1.  Vad har du för befattning? 
2.  Vad har du för arbetsuppgifter? 
3.  Hur länge har du arbetat på företaget? 
4.  Vad har du för utbildning? 
5.  Beskriv kort om företaget 
6. Kan du beskriva dig själv som person? 
7. Hur är organisationen uppbyggd, Struktur osv.? 
8.  Vad är anser du vara utmärkande för en bra chef? 
 
Kommunikation  
 
9.  Hur arbetar du med kommunikation i ditt dagliga arbete? 
10.  Kan du nämna några skillnader i företagets interna kommunikation idag 

gentemot när du började här?  
11.  Vilket kommunikationssätt föredrar du att använda?  
12.  Vad innebär effektiv kommunikation för dig?  
13.  I vilka avseenden är intern kommunikation viktigt för företaget?  
 
Empowerment 
 
14. Vad innebär empowerment för dig?  
15. Hur ser de anställdas möjlighet till självbestämmande ut?  
16. Vilka åtgärder vidtar du för att de anställda ska känna att de får möjlighet till 

självbestämmande?  
17. Vilken respons fick ni av medarbetarna i så fall? 
18. Vad ser du för fördelar med självbestämmande hos de anställda? 
19. Vad ser du för nackdelar med Självbestämmande hos de anställda? 
20. Vad innebär en bra företagskultur för dig? 
 
Motivation 
 
21. Vad innebär motivation för dig, hur motiverar du dig själv? 
22. Vad har du för taktik för att motivera dina medarbetare, samt visa för dem att 

de är betydelsefulla för företaget? 
23. Vi eventuella motgångar, hur går du tillväga för att föra medarbetarna framåt? 
24. Vad anser du karakteriserar en framgångsrik ledare? 
25. I vilken utsträckning anser du att kommunikationen påverkar motivationen? 
26. Bredvid de klassiska sätten att motivera, använder ni er av några nya 

tillvägagångssätt för att motivera? 
 
  



 

   

Web/Enterprise 2.0 
 
27.  Vad innebär Web/Enterprise 2.0 för dig? 
28. Har ni någon tidigare erfarenhet av Web/Enterprise 2.0? 
29.  Varför har ni valt att använda er av Web/Enterprise 2.0 ? 
30.  Varför har ni valt att inte använda er av Web/Enterprise 2.0? 
31.  Vad ser du för fördelar med Web/Enterprise 2.0? 
32. Vad ser du för nackdelar med Web/Enterprise 2.0?  
33. Hur använder ni er av hjälpmedel som klassas som Web/Enterprise 2.0? 

verktyg? 
34. Har företaget någon utarbetad strategi för att använda sig av Web/Enterprise 

2.0, i så fall vilken? 
35. Vilka tendenser ser du till användning av Web/Enterprise 2.0 i er bransch? 
 
Avslut  
 
36. Finns det något område där ni använder er av Web/Enterprise 2.0 som vi inte 

har tagit upp? 
37. Hur skulle du beskriva dig själv som ledare med tre ord?  
 
 
 


